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Hedendaags Mirakel In het Land van Israel
by Tamar Yonah
Deze email werd mij gezonden door een vriend, die de zoon kent van de persoon die
dit zag.... ja, dit is één van die verhalen, MAAR, ik heb het geconfirmeerd, door naar
New York te bellen en rechtstreeks met Rabbi Bloom te spreken, die, als G-d het wil,
volgende week hierover in mijn radio show zal spreken. De originele email was
geloof ik geschreven door de Rav’s schoonzoon, Eliyahu Rubinovich. Hier is wat in
de email stond: "Rabbi Shmuel Bloom van Agudath Israel uit Amerika is een druk
bezet man, betrokken in belangrijke zaken in verband met Klal Yisroel.
Waarom dan zou hij, tijdens zijn recente reis naar Eretz Yisroel een aanzienlijk aantal
reisuren spenderen om naar bananen te gaan kijken? ( helemaal in het noorden van
Tiberias )

(Luchtfoto van Israel)

Een volkomen seculiere boer, wiens productie bananen is besloot dat hij zich ertoe
zou verplichten deze keer de hele Shmitah (Shabbatjaar) te houden . Hij benaderde
de Keren HaShviis voor bijstand en zij bepaalden dat hij in hun programma zou
geregistreerd worden, als hij ook op zich zou nemen om gedurende de hele Shmitah
persoonlijk Shomer Shabbos te zijn. Hij ging hiermee akkoord. Keren HaShviis (Hier,
werd mij door Rabbi Bloom gezegd, dat het eigenlijk de Otzar Bet Din van Bnei Brak
was ) nam het op zich alle kosten van zijn landbouwbedrijf te dragen en in ruil
daarvoor zou al de productie eigendom van Otzar Beis Din worden en deze zou in
volledige overeenstemming met de Halacha verdeeld worden.
Israel had tijdens de voorbije 2 tot 3 weken te lijden onder beduidend koude vlagen
Bananen houden niet van koud . Koude houdt niet van bananen. Onnodig te zeggen
dat ze niet met elkaar opschieten. Als de bananen nog aan het groeien zijn en door
vorst worden getroffen, worden ze bruin en steenhard.
De held van ons verhaal, Gibor Koach de bananenboer, wist dat hij in ernstige
moeilijkheden was toen de meedogenloze koude niet was afgenomen gedurende
meer dan een week. Hij leefde op een afstand van zijn boomgaard en hij had de
schade nog niet met eigen ogen gezien. Hij begon telefoons van de naburige boeren
te krijgen, die boomgaarden bezaten die aan de zijne grensden, met bittere klachten
dat de volledige bananenoogst door de vorst was vernietigd . Hij besloot dat het tijd
was om de schade van nabij te gaan inspecteren, eender hoe pijnlijk het ook mocht
zijn.
Hij reed tot dicht bij Tverya (Tiberius) om zijn boomgaard te inspecteren, zowel als
die van zijn naburige boeren.Terwijl hij voorbij de ene boomgaard na de andere ging,
was hij overweldigd door de schade. Niet één enkel stuk fruit had het overleefd, geen
enkele boom was gespaard. Zijn buren hadden een flinke klap gekregen. Al de
bananen waren bruin, hard als een rots. Hij kon zich al voorstellen hoe erg het met
zijn bomen gesteld was. Toen hij uiteindelijk bij zijn boomgaard aankwam, werd hij
met ontzag vervuld! AL zijn bananen waren geel en groen. Het was alsof zijn
boomgaard geen deel van dit perceel land was. Zijn boomgaard grensde aan die van
zijn buren, maar niet één boom van hem was door de vorst getroffen .Het was alsof
een beschermende muur de schade had tegengehouden. Eerst dacht hij dat hij het
zich verbeeldde en terwijl hij van de ene sectie
van zijn boomgaard naar de andere rende, drong het besef tot hem door ,dat, meer
dan dat de boer Shmitah houd, de Shmitah de boer houdt.
Onmiddellijk belde hij zijn contacten bij Keren HaShviis en schreeuwde in de
telefoon, “Karah Nes, Karah Nes!” ( Er is een mirakel gebeurd, er is een mirakel
gebeurd!)
Een miraculeuze hedendaagse manifestatie van “V’Tzivisi Es HaBracha”.
Er is geen andere manier om dit uit te leggen dan dat Ha Kodesh Baruch Hu Zijn
beloften houdt. Hij zegt ,houd Shmitah, en ik zal voor u zorgen. En dat is precies wat
Hij doet!

Keren HaShviis rapporteert dat boeren dit tot nu toe weigerden om Shmitah te
houden, zich nu naar de Keren hebben gewend , volgend op de verliezen die ze als
resultaat van de vorst hebben geleden. zijn ze nu klaar om zich tot Shmitah in acht
name te verbinden.
En dus heeft Rabbi Bloom de tijd genomen om helemaal tot Tverya (Tiberias) en
terug te reizen om ooggetuige te zijn van dit ontzagwekkende fenomeen.
Tijdens de vorige Shmita (2000-2001)voorzag Agudath Israel van Amerika meer dan
$1,000,000 voor Keren HaShviis. Ze plannen om deze keer nog meer te doen ."

Bovenstaande foto: Staande temidden van de vernietiging van de niet –in acht
nemende velden waar alles bruin is.

Onderstaande foto: Rabbi Bloom met rabbis van de Otzar Bet Din staande naast de
geel en groene bananen van het veld dat Yisroel en het Shmitah jaar heiligden.
Goede, onbeschadigde bananen van het Shmitah in acht nemende veld.
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