Israel som nyopprettet stat er 70 år 14. mai 2018 – Gratulerer!
Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 14.05.2018
Hele verdens sivilisasjonen startet i disse områdene i MidtØsten. Og vi kan lese oss til at
Bibelen nevner byen Jerusalem over 650 ganger og Israel ble en stat år 1312 f.Kr. Det er
knyttet sterke løfter til dem som Velsigner jødene og like sterke løfter for Undergang for dem
som Forbanner dem. Disse løftene dukker opp allerede i 1. Mosebok kp 12 og de er
dokumentert igjen og igjen opp i gjennom hele bibelhistorien.
Helt fra nasjonen Israels spede begynnelse i nyere tid, rundt 1900, sto restaurering av dette
ødelagte land helt i fokus og treplanting (afforestration) var avgjørende for å kunne bo og leve
i et nasjonalt hjem for jødene. Ser du denne korte videoen på ca 10 minutter får du et godt
innblikk i nettopp dette: Afforestration in Israel: Making the desert bloom
Verden er i et alvorlig økologisk uføre – men ønsker allikevel å ta livet av jødene og fjerne
deres hjemland, samtidig tar de livet av seg selv - for jødiske forskere sprer nå sin hardt
vundne kunnskap om afforestration, avsalting, gjenbruk av brukt vann etc til alle verdens
hjørner til liv og håp!
Så er det underlig å tenke på hvilken velsignelse også mange araberland m.fl. har fått fra
Israel, vi minnes Shimon Peres sine ord om det:
“Ingen diplomatiske anstrengelser har promotert Israel`s rykte så mye som det faktum at
Israel kjenner til hvordan man overvinner tørken i ørkenen, utarmet jord, mangel på vann og
sult.”
Profeten Esekiel kp 34 har denne vinklingen, for ca 2 600 år siden, om Israel:
"Og jeg vil la en plantning vokse opp for dem, som skal bli dem til navnkundighet, og de skal
ikke mere bli bortrevet av hunger i landet og ikke mere bære folkenes hån."
I denne linken ser en tydelig hva jødene bidrar med globalt: Kunnskap om skog, vann og
jordbruk i Israel – spres til nasjonene
Her kan du lese noe korte historiske punker om Israel og Jerusalems historie.

«Ikke ved makt og ikke ved kraft,
men ved min Ånd, sier Herren,
hærskarenes Gud.» Sakarias 4,6

 – !לישרא שלוםShalom Israel!

