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Niezwykła i zapierające dech w piersiach Ziemia Izraela
Ale jeżeli nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tej ziemi, to ci z nich, których pozostawicie, będą jak
ciernie dla waszych oczu i jak kolce w waszych bokach. Będą was uciskać w ziemi, na której się osiedlicie.
IV Mojż. 33:55
Jako chrześcijanie od wielu już lat żyjący w Izraelu, możemy z całą pewnością stwierdzić, że
Izrael nie wyrzuca nikogo ze swojej ziemi. Obecnie jednak wielu Palestyńczyków nie chce żyć
w pokoju z Izraelem – Ziemią, w której Bóg daje wzrost, którą rozwija i czyni piękną, jak to
obiecał, że uczyni, gdy Jego naród powróci do swojej ojczyzny. Przyjdzie taki dzień, gdy w Ziemi
tej nie będzie już terroru. Nastąpi to, gdy Jezus powróci. Oby serca Izraelczyków nie osłabły
i oby nie bali się codziennych doniesień z tej ziemi, gdyż pogłoski i doniesienia nadchodzą rok po
roku i nie ustają brutalne próby usunięcia narodu żydowskiego. Jednak nigdy nie uda się usunąć
narodu żydowskiego z ich ziemi, ponieważ jest to sprzeczne z Bożą wolą. I odmienię los mojego
ludu izraelskiego, tak że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą
pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce. Zaszczepię ich na ich ziemi; i nikt ich już nie
wyrwie z ich ziemi, którą im dałem – mówi Pan, twój Bóg (Am. 9:14–15). Jeśli chodzi o nienaruszalność narodu żydowskiego, gdy już powrócą do swojej ziemi, proszę poświęćcie chwilę na rozważenie następujących fragmentów Pisma: Jer. 24:6; 7:7; 12:2; II Kron. 33:8. Być może dobrym
pomysłem będzie przeczytanie ich wszystkich na głos, żeby zobaczyć, co Bóg czuje odnośnie
powrotu Jego narodu do ojczyzny. Wszystkie narody, które pragną żyć z nimi w pokoju, też są
mile widziane!
Nadejdzie taki dzień, kiedy nie będzie już zagrożenia terrorem. Bóg obiecuje to swojemu
narodowi wybranemu – Izraelowi. I już nie będzie się słyszeć o gwałcie w twojej ziemi ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie twoich granic, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy
chwałą (Iz. 60:18).
Pomyślcie tylko! Pewnego dnia w przyszłości, gdy Mesjasz powróci, mury Starego Miasta
Jerozolimy będą zwane ZBAWIENIEM! Dosłowne znaczenie imienia Jeszua to „zbawienie”.
Nie będzie nawet wzmianki o zakłóceniu cudownego pokoju, jaki przyniesie Mesjasz. Kiedy
będzie się wchodziło i wychodziło przez Bramę Jafy lub Bramę Lwią czy też Bramę Nową,
będzie na nich wypisana chwała. To będzie wspaniałe. Joshua Hasten, Międzynarodowy Rzecznik Gusz Ecjon, w następujący sposób wypowiedział się w „Inside Israel”: „W odpowiedzi na
propagowanie zbliżającego się planu pokojowego prezydenta USA Trumpa, urzędnicy Autonomii Palestyńskiej grożą powstaniem pod koniec miesiąca... Posługują się zasadniczo językiem
przemocy i terroru. Jak na ironię, gdy osoby trzecie, np. USA, wychodzą z propozycją planu,
który nie podoba się Autonomii Palestyńskiej, wtedy przemoc i tak zawsze jest w jakiś sposób
skierowana na Izrael... Izrael musi walczyć, aby zachować nakazy od Boga. Każdy dzień to walka
z infiltracją... Złożoną kwestią są też często następujące w takich sytuacjach ataki odwetowe. Prezydent Izraela powiedział ostatnio na konferencji chrześcijańskiej: «Jesteśmy po
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Bożej stronie!», co czyni naszą walkę z naszymi wrogami wyjątkową. Nie powinniśmy tego
lekceważyć”.
Kolejnymi kwestiami do modlitwy są zbliżające się powtórne wybory wyznaczone na
17 września, powoływanie do wojska uczniów jesziw, a także spory między politykami. Jaka jest
odpowiedź? Powinniśmy w duchu modlitwy stać z Izraelem we wszystkich jego zewnętrznych
i wewnętrznych walkach. Powtórne wybory, które odbędą się 17 września, będą o wiele bardziej skomplikowaną kwestią niż ludzie się spodziewają. Musimy się modlić, żeby Boży wybór
przywódcy dla Izraela na ten czas zgadzał się z wyborem ludzi. Niektórzy uważają, że Bibi
Netanjahu wszedł na pole minowe, a jego partia skazana jest na porażkę. Jednak ostatnie słowo
należy do Boga. On mówi nam i dziś, jak to mówił w czasach Jeroboama, że sam wzbudzi sobie
króla (przywódcę), który poprowadzi Izrael. Pan zaś ustanowi sobie króla nad Izraelem...
(I Król. 14:14).
Kiedy naród żydowski postanowił powrócić do swojej ojczyzny (zwłaszcza po II wojnie światowej, 1948) i zaczął tam odbudowywać swoje życie, pierwsi syjoniści marzyli o pięknej ziemi
„mleka i miodu” (II Mojż. 3:17), o której wspominała żydowska Biblia. Jedno z żydowskich
źródeł nazywa ją „ziemią opływającą w mleko i miód”, ponieważ kiedy pewnego dnia Mesjasz
będzie rządził i panował z Jerozolimy, nie będzie już więcej przelewu krwi i przemocy. Krowy
dają mleko bez bólu i przelewu krwi. Pszczoły dają miód bez bólu i przelewu krwi; dlatego
uważa się, że takie jest jedno ze znaczeń tego wspaniałego zwrotu. Kiedyś na terenie tej pięknej
i żyznej ziemi, którą mamy dzisiaj, były bagna. Turyści mogą tu zobaczyć wiele pól zboża, kukurydzy, pomarańczy, cytryn oraz wiele, wiele innych. Sen o eksportowaniu izraelskich różnorodnych produktów rolnych rozpoczął się już lata temu (źródło: Lp.resenhebrewschool.com). Kiedy przyjechaliśmy tu z mężem w 1985 roku, to nawet to, co wtedy, jakieś 30 lat temu, widzieliśmy,
było początkiem obrazu Ziemi prawdziwie błogosławionej ręką Boga Izraela. On obiecał, że
Ziemia ta będzie rozwijać się i kwitnąć, gdy już sprowadzi swój rozproszony naród z powrotem
do ich ojczyzny, którą wybrał dla nich na wieki. Cieszmy się tymi wersetami z Bożego Wiecznego Słowa, które zachęcają każdego, kto je czyta, mówiącymi o tym, że Bóg, którego także
kochamy, wypełnia swoje obietnice tak, aby cały świat to widział. Ta cudowna Ziemia i naród
otwarci są dla każdego, kto chce przyjechać. Nie odkładajcie wycieczki do Izraela póki jeszcze
Bóg nie odwołał Was do domu. Zobaczcie, co On czyni: naród ten został obdarzony efektywnym umysłem do pracy, a także pragnieniem do odbudowywania. Bóg włożył w ich serca kreatywne pomysły, by malować tę ziemię kolorami i nadawać jej różne wymiary, podczas zasiewania jej i odnawiania. Jedynie osobista podróż może sprawić, że Izrael ożyje dla Was; a co za tym
idzie, Wasza Biblia ożyje jeszcze bardziej, stając się dynamiczną i aktualną.
Przychodźmy do Pana w błagalnych modlitwach
• Módlmy się aby nadal wypełniało się Boże Słowo, tak jak Bóg zapowiedział, że będzie się
działo. Bóg nigdy nie złożył obietnicy, której by nie dotrzymał, gdyż nie jest człowiekiem,
żeby kłamać. Derek Prince zawsze powtarzał: Bóg się nie myli!. Bóg nie jest człowiekiem, aby
nie dotrzymał słowa ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, i mówi, a
nie spełnia? (IV Mojż,. 23:19). Izrael z pewnością jest cudem prosto od Boga i dowodem na
to, że co Bóg mówi, to i wypełnia.
• Wstawiajmy się żarliwie za tym, aby nienawiść została usunięta z serc wielu Palestyńczyków, którzy od dnia narodzin są karmieni niekończącym się menu kłamstw na temat Izraela.
Historie Palestyńczyków spotykających Jezusa w snach i wizjach mówią o ich całkowitej zmianie, gdyż często natychmiast otrzymują miłość do Izraela. Gładsze niż masło są usta jego, ale
wrogość jest w sercu jego; miększe niż oliwa są słowa jego. Ale to miecze obnażone (Ps. 55:22).
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Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie
ukojenie dla dusz waszych (Mat. 11:28-30). Oby Palestyńczycy, którzy tak mocno nienawidzą,
znaleźli ukojenie dla swoich dusz.
• Dziękujmy Bogu za obfite zbiory i wspaniałe produkty, które wydaje ta ziemia z ręki
i miłości Bożej. W dniach, które idą, Jakub wypuści korzenie, Izrael zakwitnie, puści pędy i napełni cały świat płodami (Iz. 27:6).
• Módlmy się obietnicami, że Bóg sprawi, iż naród żydowski nadal będzie się „budował”,
gdyż stale powracają do Izraela z narodów świata. Dziękujmy Panu, że Jego miłość do Izraela
trwa na wieki i dopóki istnieje Jego stworzenie i niebiosa, tak długo będzie żył Izrael. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki trwa łaska jego! (Ps. 136:1).
• Błagajmy Pana, aby Jego Święty Duch przemierzał Izrael przynosząc ogromne przebudzenie pokuty, czytania Bożego Słowa i wizji, którą Bóg ma dla tego narodu na przyszłość.
Dopóki Bóg ma kontrolę, a ZAWSZE będzie ją miał nad światem, który stworzył, to Jego
Słowo będzie się wypełniać, naród Izraela będzie prosperował i rozwijał się (nawet pośród
wojny i terroru), a Jego plany i cele dla tego narodu będą się wypełniać w wyznaczonym przez
Niego czasie. Jako chrześcijanie, módlmy się o rychły powrót Jeszui, gdy wszyscy usłyszą Słowo
Pana „z Jeruzalemu” (Iz. 2:3).
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