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Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę; muszę wypatrywać i ba-
czyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę Hab. 2:1.

Strząsanie prochu z naszych stóp

A na tych, którzy was nie przyjmą, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg
waszych na świadectwo przeciwko nim. Łuk. 9:5

Joshua Tilton, we wstępie do artykułu badającego znaczenie strząsania stóp, napisał:
„Standardowa interpretacja strząsania stóp przez apostołów sugeruje, że Jezus obrócił
pojęcie o nieczystości pogańskich ziem przeciwko żydowskim mieszkańcom miast
w (rytualnie czystej) ziemi Izraela. Na podstawie tej interpretacji wnioskuje się, że strzą-
sanie prochu z ich stóp w dramatyczny sposób symbolizowało, że od tamtej pory apo-
stołowie Jezusa mieli traktować tych żydowskich mieszkańców danego miasta, którzy
odrzucili ich przesłanie, jakby byli odcięci od Izraela. Najwyższa pora, aby tę błędną
interpretację wreszcie strząsnąć jak proch z naszych stóp. To bardzo instynktowny i
sugestywny przejaw braku aprobaty.

Pewnego razu, jeszcze jako student seminarium, dokonałem rytuału strząsania pro-
chu z nóg opartego na moim ówczesnym zrozumieniu nakazu Jezusa z ewangelii. Było to
tuż po tym jak odwiedziłem obóz koncentracyjny Flossenbürgu, w którym 9 kwietnia
1945 r. został zgładzony Dietrich Bonhoeffer. Zwiedziłem Flossenbürg w ramach trwają-
cego tydzień wyjazdu, podczas którego odwiedziliśmy w Niemczech, Polsce i Czechach
ważne miejsca z życia Bonhoeffera. Flossenbürg był ostatnim obozem koncentracyjnym,
który odwiedziliśmy podczas tego wyjazdu. Strząsnąłem wtedy proch ze stóp na znak
mojego odcięcia się nie tylko od strasznych okrucieństw dokonanych przez nazistowski
reżim, ale też antyjudaizmu, który od tak dawna skaża chrześcijaństwo, co umożliwiło
nazistom dokonać ich zbrodni” (wg www.jerusalemperspective.com/15722).

Mogę powiedzieć duże „amen” na odrazę Joshui do historycznego chrześcijaństwa
oraz tego jak przez wieki przedstawiało fałszywy obraz Pana Jego własnemu ludowi. Co
innego, gdyby to miało miejsce tylko w przeszłości. Jednakże teologia zastąpienia jest
bardzo rozpowszechniona w obecnym czasie w naszych kościołach. Tak samo rzecz ma
się z ziarnami antysemityzmu, które ona ze sobą przynosi. Dzieje się tak głównie z po-
wodu niewiedzy, ale też w dużym stopniu wywodzi się to z duchowej pychy.
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Bądźmy pokoleniem, które strząsa proch ze swoich stóp jeśli chodzi o wszystko co
ma choćby pozór antysemityzmu i wyrzuca to do śmietnika historii. Nigdy nie powinno
dojść do skażenia, nad którym ubolewa Joshua, ani też nie można go tolerować w dzisiej-
szych czasach na spotkaniach jakiegokolwiek kościoła.

To czas pojednania z Izraelem; czas, kiedy relacje żydowsko-chrzescijańskie powinny
być stale na dobrym poziomie. Nie róbmy niczego, co przypominałoby Żydom o okru-
cieństwach, jakich doświadczyli z rąk tak zwanych wyznawców Chrystusa. Naprawiamy
szkody poczynione przez wieki przez złe świadectwo względem Izraela.

Podejdźmy do tronu łaski

• Módlmy się żarliwie za jednostki służb ratowniczych Izraela Magen David Adom,
które pracują intensywnie nad zebraniem zapasów niezbędnych środków medycz-
nych w przygotowaniach na wypadek jakiegoś ataku – małego lub dużego. Módlmy się
o większe zaopatrzenie w ambulanse, respiratory, zestawy kroplówek dożylnych, sprzęt
pourazowy i środki medyczne. W sytuacjach kryzysowych potrzebne będzie też dużo
krwi. Obyśmy umieli rozpoznawać czasy: „…Gdy nastanie wieczór, mówicie: Będzie
pogoda, bo się niebo czerwieni; a rano: dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni
i jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czasów nie po-
traficie?” (Mat. 16:2–3)

• Błagajmy usilnie Pana o nieustanne wylewanie się Jego Ducha Świętego, co zapo-
wiadał prorok Joel. Oby Bóg w jeszcze głębszy sposób objawił siebie narodowi żydow-
skiemu – nie siłą czy mocą, ale swoim Duchem. „…Błogosławiony jesteś (…), bo nie
ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mat. 16:17).

• Ogłaszajmy Jego Słowo, że cały Izrael ze szczerym sercem i jednogłośnie zacznie
iść za Panem. Niektórzy tutaj kochają Pana Boga Izraela, ale wielu jeszcze musi Go
poznać jako jedynego prawdziwego Boga. „…zatwardziałość przyszła na część Izra-
ela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, i w ten sposób będzie zbawiony cały
Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba.
A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich” (Rzym. 11:25–27).

• Połączmy się razem zgadzając się ze Słowem Bożym.

• Dziękujmy Bogu, że cały Izrael stoi razem i modli się, żeby nikt nie opuścił narodu
w razie wojny. Módlmy się, aby Izraelczycy nie bali się i nie zostawili swoich braci. Oby
ojcowie opowiadali swoim synom o wszystkim, czego dokonał Pan, aby sprowadzić
ich z powrotem do tej ziemi. To Pan obecnie zbiera Izrael z cmentarzysk narodów.
Niech cały Izrael chwali Pana. „Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. Ze Wschodu przywio-
dę twoje potomstwo i z Zachodu zgromadzę cię. Do Północy powiem: Wydaj! A do
Południa: Nie zatrzymuj! Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców
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Sharon i Ray Sanders

W Jego służbie

Sharon Sanders

ziemi! Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stwo-
rzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem” (Iz. 43:5–7).

 Naród żydowski dosyć się wycierpiał z powodu fałszywego, zwodniczego i antyse-
mickiego chrześcijaństwa – w przeszłości i obecnie. Gdziekolwiek żyjemy, bądźmy szcze-
rzy w naszych relacjach ze społecznościami żydowskimi, ale też z państwem Izrael i jego
narodem. Ciężka praca, jaką wykonują pionierskie służby, żeby uprawiać tę trudną zie-
mię, przewrócić ją bezwarunkową miłością Chrystusa i zaorać współczuciem i pełnym
miłości sercem, pielęgnuje ziemię w tej części świata. Dziękujemy Wam za wspieranie
służb takich jak Chrześcijańscy Przyjaciele Izraela i ich nieustannej pracy w narodzie Izra-
ela. Niech Bóg błogosławi każdego z Was.


