Άνοιγμα ξανά των πηγαδιών της Θεσσαλονίκης
Γένεση 26:18+22 «Και ο Ισαάκ άνοιξε πάλι τα πηγάδια τού νερού, τα οποία είχαν σκάψει στις ημέρες τού Αβραάμ
τού πατέρα του… και τα ονόμασε σύμφωνα με τα ονόματα, με τα οποία ο πατέρας του τα είχε ονομάσει…. Και
αφού μετοίκησε από εκεί, έσκαψε ένα άλλο πηγάδι, αλλά γι' αυτό δεν λογομάχησαν· και το ονόμασε Ρεχωβώθ,
λέγοντας: Επειδή, τώρα ο Κύριος μας πλάτυνε, και μας αύξησε επάνω στη γη.»
Κάτι συμβαίνει στην Ελλάδα στη σφαίρα του Πνεύματος. Μια υπερφυσική ενότητα λαμβάνει χώρα, χωρίς
αμφιβολία ως αποτέλεσμα όλων των προσευχών μας. Ο Θεός ακούει τις κραυγές μας. Πρόσφατα (τον Ιούνιο του
2019) είχαμε μια 3ήμερη πρωτοβουλία προσευχής που συνδέθηκε με πάνω από 100 άλλες πόλεις στην Ευρώπη, με
την ονομασία «Άνοιγμα των πηγαδιών». Σταθήκαμε για το ξανα-άνοιγμα των πηγαδιών στη Θεσσαλονίκη που
συνδέονται με την διακονία του Αποστόλου Παύλου. Ήταν ισχυρό και αποτελεσματικό και περιλάμβανε μια μέρα
μετάνοιας για τις αμαρτίες ενάντια στους Έλληνο-Εβραίους, ιδιαίτερα την καταστροφή του νεκροταφείου, ενός από
τα μεγαλύτερα Νεκροταφεία στον κόσμο, και την κλοπή των ταφοπλακών. Κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκόσμιου
Πολέμου, οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νεκροταφείο ως μέρος πληρωμής
στους Ναζί κατακτητές, και σχεδόν όλος ο Εβραϊκός πληθυσμός μεταγενέστερα μεταφέρθηκε σε στρατόπεδα
θανάτου. Η τοπική Ελληνική κυβέρνηση βρήκε την ευκαιρία να ρίξει κάτω τις πλάκες και να τις συλήσει
χρησιμοποιώντας τες ως οικοδομικό υλικό. Γερμανοί, τοπικές Ελληνικές εκκλησίες και μέλη της κοινότητας επίσης
πήραν ταφόπλακες για να τις χρησιμοποιήσουν για οικοδομικά έργα. Αργότερα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
χτίστηκε πάνω από το παλαιό νεκροταφείο. Το 2014, το πανεπιστήμιο σήκωσε ένα μνημείο για το Εβραϊκό
νεκροταφείο, αν και λίγοι φαίνεται να γνωρίζουν γι’ αυτό.
Μια Γερμανική ομάδα 14 ατόμων ήταν επίσης σε αποστολή στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σαββατοκύριακο, και
συνδεθήκαμε για μια συγκέντρωση μετάνοιας-συμφιλίωσης. Ήταν εδώ για να μετανοήσουν για όλες τις
φρικαλεότητες ενάντια στους Έλληνες κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκόσμιου Πολέμου, όπου 400.000 Έλληνες
έχασαν την ζωή του άγρια από τα χέρια τους. Ήταν μια σοβαρή πρωτοβουλία στην οποία έλαβα μέρος και υπήρξε
σημαντική άνοιγμα σε πολλά επίπεδα. Σε ένα σημείο, εντελώς απροσδόκητα, καθώς οι Γερμανοί χριστιανοί ταπεινά
μας ζητούσαν να τους κατηγορήσουμε μπροστά στο δικαστήριο του Κυρίου για τις φρικαλεότητες τους ώστε να
μπορέσουν να τις φέρουν όλες ενώπιων του Κυρίου, ένα βαθύ, από παλιά στερεμένο πηγάδι ξαφνικά ανάβλυσε
μέσα μου με ύδατα κλαυθμού καθώς ξέσπασα σε ένα μακρύ, βαθύ κλάμα τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους
Ελληνο-Εβραίους. Αυτό το πνεύμα μετάνοιας ακολούθησε εκείνο το απόγευμα στις συναντήσεις μας, καθώς οι
Έλληνες μετανόησαν επίσης για την συνεργασία τους με τους Ναζί σχετικά με την κλοπή του νεκροταφείου και των
ταφοπλακών. Ξαφνικά, άνοιξε και πάλι ένα πηγάδι, αυτή τη φορά στην ατμόσφαιρα και νοιώσαμε μια ενότητα,
αγάπη, δύναμη και ελευθερία που δεν είχαμε βιώσει πριν…..
Οι Ελληνικές εκλογές ήταν μια θαυματουργή επιβεβαίωση ότι ο Θεός ακούει τις κραυγές μας και ανταποκρίνεται. Ο
Συντηρητικός Κεντροδεξιός υποψήφιος καθαίρεσε τον Αριστερό Αθεϊστή Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση του,
κερδίζοντας με καθαρή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα, το Νέο-Ναζιστικό κόμμα Χρυσή Αυγή το οποίο
ήταν 3ο σε θέση κόμμα τα τελευταία 10 χρόνια, αποβλήθηκε από τους Έλληνες ψηφοφόρους από το Κοινοβούλιο.
Αυτή ήταν μια μεγάλη νίκη! Υπήρξε μια αλλαγή στην πνευματική ατμόσφαιρα και έχουμε μεγάλη προσδοκία για
αναβίωση και αποκατάσταση σ’ αυτή τη Βιβλική περιοχή!
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