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Obserwowanie pełnej cudów ręki Bożej
Wielkim błogosławieństwem dla mnie jest pisanie i dzielenie się „dunamis” (mocą) Bożą
nad Izraelem. Boże cuda widać w Izraelu bardzo wyraźnie i świadczą one o Bożej mocy,
potężnych możliwościach, Jego potencjale, Jego potędze i zdolnościach, gdyż On naprawdę
MOŻE czynić cuda. Czytamy o Bożej ręce widocznej podczas wojny arabsko-izraelskiej
w 1948, kryzysu sueskiego w 1956, wojny na wyczerpanie od 1967 do 1970, wojny szcześciodniowej w 1967, wojny Jom Kippur w 1973, wojny libańskiej w 1982, pierwszej intifady od
1987 do 1993, konfliktu w południowym Libanie od 1982 do 2000, drugiej intifady od 2000–
2005. W czasie całego naszego życia w Izraelu także widzieliśmy Jego potężną rękę w wojnie
w Zatoce Perskiej, operacji wojskowej „Pustynna Burza”, wojnie w Iraku, operacji „Latający
Dywan”, operacji Nehemiasz, operacji Ezdrasz i wielu innych sytuacjach. Nie ma żadnych
wątpliwości, że JEST BÓG, KTÓRY CZUWA NAD IZRAELEM! Stróże na murach strzegą
razem z Bogiem Jego ukochanego kraju i narodu. Poniżej znajdziecie jeszcze więcej dowodów na to, że Bóg jest z nami! Musimy Mu za to oddać chwałę!
Zeszłorocznej jesieni odnotowano, że rakieta uderzyła w autobus w Regionie Sza’ar ha-Negew
w pobliżu granicy z Gazą, ciężko raniąc jednego żołnierza. Niewiele brakowało, a doszłoby do większej
katastrofy. Serwis informacyjny World Israel News nazwał to „cudem”. Zaledwie parę minut przed
wybuchem autobusu, wyszło z niego 50 młodych izraelskich żołnierzy… Rosyjski przeciwpancerny
pocisk Kornet uderzył w tył autobusu. Atak ten wywołał falę przemocy, w której Hamas wystrzelił setki
pocisków moździerzowych i rakiet na Izrael. Siły Powietrzne Izraela odpowiedziały ostrym atakiem na
Strefę Gazy, niszcząc wojskowe i polityczne obiekty Hamasu… Tak to jest w Izraelu.
Kolejny cud odnotowany przez INN (Israel News Network) miał miejsce parę miesięcy temu, kiedy
IDF ujawniły, że pocisk trafił w hełm jednego z oficerów, ale go nie przebił i tylko dlatego mężczyzna ten
nie zginął. Z ledwością uniknął śmierci. Terroryści prze-darli się przez ogrodzenie zabezpieczające,
uszkodzili sprzęt wojskowy i wrócili do Strefy Gazy.
Jak podaje United with Israel Staff, pośród narastającego antysemityzmu jeszcze więcej francuskich
Żydów zrobiło aliję w sierpniu 2019. Przywitał ich naczelny rabin sefardyjski Izraela
i inni dygnitarze, jak również rodzina i przyjaciele. Pasażerowie lotu zaczęli klaskać i śpiewać podczas
lądowania w Izraelu. Pamiętam dni, kiedy wszyscy Izraelczycy śpiewali w trakcie lądowania podczas
naszego lotu El Al… Machali flagami, a wielu francuskich Żydów płakało i klękało, żeby pocałować
ziemię, o dotknięciu której ich przodkowie mogli tylko pomarzyć przez 2000 lat. „Ciężko było się
pożegnać z rodziną, ale mam nadzieję, że pójdą w moje ślady… Jestem pewien, że pójdą”– powiedział
Jerusalem Post jeden z mężczyzn. „Wiem, że życie w Izraelu będzie lepsze – będę miał większą wolność
bycia Żydem i tego tak naprawdę nie mogę się doczekać”. To ważna decyzja dla każdego, kto zastanawia się nad aliją z narodów, ale osoby te wypełniają biblijny nakaz (hebr. micwa). „Nie mogę uwierzyć,
że wreszcie to zrobiliśmy. Jestem tutaj. Jestem tutaj. Moje marzenie się spełniło”. (Francuski
imigrant w chwili przybycia do Izraela).
Wejdźmy do naszych miejsc modlitwy
• Módlmy się, żeby 43% francuskich Żydów (około 200 tys. ludzi), którzy jeszcze nie wrócili do
ojczyzny, podjęli właściwą decyzję, by przyjechać „teraz”. „I zbiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i sprowadzę was do waszej ziemi…” (Ez. 36:24).
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• Dziękujmy Bogu za kolejny cud, gdyż ostatnio widziano lisy chodzące w pobliżu Ściany Płaczu.
Jest to wypełnienie jednej z biblijnych obietnic, gdyż zgodnie z proroctwem, gdy po miejscu świątyni
będą chodziły lisy, zostanie ona odbudowana. W święto upamiętniające rocznicę zburzenia pierwszej
i drugiej świątyni jerozolimskiej, Tisza be-Aw, czytany jest fragment z Trenów 5:18 o tym, że w miejscu
dawnej świątyni, będą chodziły lisy. Zgodnie z żydowskimi źródłami historycznymi, jeżeli proroctwa o zniszczeniu świątyni się wypełniły, to i proroctwo z Zachariasza dotyczące odbudowania trzeciej świątyni też się wypełni.
• Módlmy się o naród żydowski, który pragnie chodzić na Wzgórze Świątynne, ale żydowska policja stale im tego zabrania. Ostatnio żydowski chłopiec szedł tamtędy i schylił się, żeby podnieść telefon.
O mało go nie aresztowano za „padanie na twarz” na Wzgórzu Świątynnym. Muzułmanie zabrali Żydom
ich najświętsze miejsce. Oby Bóg zatrzymał kłamstwo, że to Żydzi źle traktują Arabów, co nie jest
prawdą. Arabowie odebrali Żydom zwierzchnictwo nad Wzgórzem Świątynnym i wolność modlenia
się na tym najświętszym miejscu w Ziemi Izraela. W Knesecie pracuje się nad nową ustawą, która ma
pozwalać Żydom na praktyki religijne na Wzgórzu Świątynnym. „Gdyż na mojej świętej górze, na
wysokiej górze izraelskiej – mówi Wszechmocny Pan – tam służyć mi będzie cały dom izraelski, wszyscy, którzy są w kraju. Tam przyjmę ich łaskawie i tam będę żądał od was danin
i pierwocin waszych darów wraz ze wszystkimi świętymi darami” (Ez. 20:40).
• Dziękujmy Bogu za to, że w lipcu, w ciągu zaledwie jednego dnia Izrael powitał ponad 200 olim
z trzech kontynentów. Naczelny Rabin Izraela, rabbi Josef, pobłogosławił olim i przypomniał im, że alija
to wielka micwa i kiedy tylko już mieszka się w Izraelu, wszystkie micwot, wszystkie sprawiedliwe
uczynki, nabierają na znaczeniu i jeszcze mocniej świecą. Potem rozważył fragment z Księgi Izajasza 2:3
i poprosił ich, aby pozostali mocni i wierni. (wg Mr. Danielle, Jewish Agency). „I pójdzie wiele ludów,
mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył
dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo
Pana z Jeruzalemu”. (Iz. 2:3)
• Dziękujmy Panu, że IDF przygotowują się na możliwość eskalacji na południu Izraela w „Negbah” (południowej) części. „Przygotowywanie się” to proces, w który wojsko jest już od jakiegoś czasu
zaangażowane… zwiększając zasięg zadań sztabu, wzmacniając wywiad, dostarczając jednostkom terenowym rzeczywistych informacji, zajmując się regionalną organizacją, szkoląc i zwiększając wysiłek
logistyczny. Bardzo różni się to od dotąd prowadzonych wojen.
• Błagajmy Pana o łatwe przejście z rutyny do scenariusza nagłych wypadków w regionie, co może
się tutaj bardzo szybko zdarzyć. „W owym dniu powiedzą do Jeruzalemu: Nie bój się, Syjonie!
Niech nie opadają twoje ręce”. (Sof. 3:16)
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