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Czerwiec 2012, rok żydowski 5772

LIST MODLITEWNY
STRÓŻA NA MURACH MIASTA

Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę; muszę wypatrywać i ba-
czyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę.                                    Habakuka 2:1

I nie dał mu w niej w posiadanie ani piędzi ziemi, lecz obiecał, że da ją jemu w posiadanie
i jego potomstwu, chociaż jeszcze nie miał dziecięcia.                                               Dz. Ap. 7:5

Bardzo lubię ten fragment Pisma, ponieważ stanowi on nowotestamentową obietnicę, wbrew opinii
wielu, którzy uważają, że w Nowym Testamencie nie ma obietnic dla Ziemi Izraela
i narodu żydowskiego.

Opieranie się na obietnicach

Z wieży strażniczej (II Król. 18:8) widzimy na horyzoncie perspektywę ciągłych kłopotów ściąganych
na Izrael przez jego wrogów, a które stanowią realne i wciąż aktualne zagrożenie dla bezpieczeństwa
Izraela. Poza JEDYNYM i PRAWDZIWYM BOGIEM – Bogiem Izraela, Izrael nie ma się do kogo zwrócić.
Kiedy naród izraelski uparcie trwał na swych złych drogach i wrogie narody zaczęły ich ścigać, zrobili
jedyną słuszną rzecz, która przyniosła im zwycięstwo. Lecz gdy synowie izraelscy wołali do Pana,
wzbudził Pan synom izraelskim wybawcę, który ich wyratował, Otniela, syna Kenaza, młodszego
brata Kaleba. (Sędz. 3:9) Izraelczycy (nazywani wtedy Izraelitami) wołali do Pana, a On posłał im młod-
szego brata Kaleba, który ich wybawił, gdy Duch Pański nim zawładnął. Bóg nadal ma takich swoich
silnych i dzielnych mężów i w odpowiednim czasie stawia ich we właściwym miejscu – czasem dzieje się
to bardzo szybko. Pozwólmy Bogu przygotować wstawienników, stróżów na murach, abyśmy mogli
walczyć w duchu modlitwy - w czasie obecnych i przyszłych prób, wobec których stanie nieliczny naród
izraelski. Bóg sam utoruje drogę przez Swoje Słowo i obietnice. Musimy wiedzieć jak modlić się Pismem.
Tylko w ten sposób możemy postępować zgodnie z Bożą wolą w każdej sytuacji. Wszyscy wiemy, że
nasza broń nie jest zrobiona ludzkimi rękami i nie można jej nabyć za pieniądze. Musimy oprzeć się na
Bożych obietnicach, aby duchowo bronić Izraela i osłonić go w duchu modlitwy. Nieważne, czy modlimy
się na głos czy po cichu, najważniejsze, abyśmy modlili się szczerze – z głębi naszych serc. Bożego Słowa
nie można powstrzymać, nie można go zwalczyć, ponieważ w nim zawarta jest moc od samego Boga –
to Jego własne Słowa skierowane do nas. Możemy czerpać pociechę z Jego obietnic względem Izraela. Dają
nam one pewność, że niezależnie od tego, co ujrzymy na horyzoncie i pomimo burz, zachowamy pokój.

W czasie ostatniego szabatu siedziałam w swoim pokoju gościnnym w Jerozolimie, czytając Biblię
i wdychając głęboko rześkie wiosenne powietrze. Cieszyłam się kwitnącym na nowo ogrodem pełnym
róż, drzewek pomarańczowych i cytrynowych. Przysłuchiwałam się ćwierkającym w oddali beztrosko
ptakom. Dochodziły mnie odgłosy gruchających i nawołujących się gołębi, szczęknięć psa, przejeżdżają-
cego samochodu, płaczącego dziecka… Pomyślałam, że ten cudowny spokój, którym się cieszymy tego
dnia zostanie kiedyś zakłócony przez wrogów Izraela, którzy zaatakują go z różnych stron. Boże pełne
miłości wyzwanie skierowane do mnie (a także do was) jest takie, abyśmy pamiętali, że WSZYSTKIE
Boże obietnice się wypełnią, a nie tylko niektóre z nich. Nasze serca powinny być pobudzone do dalszej
modlitwy, ponieważ kiedyś nadejdzie „pokój dla Jeruzalemu” (Psalm 122), który zaprowadzi Sar Szalom
(Książę Pokoju). Do tego czasu mamy obowiązek modlitwy, niezależnie od tego, czy stoimy na zaszczyt-
nym stanowisku odźwiernych w domu Pana (I Kr. 9:22, 23:5), odźwiernych w bramach dziedzińców
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Pana, czy na posterunku jako stróże. Musimy się nieustannie modlić… Nie ustawać, stać na naszych
stanowiskach, trzymając wysoko uniesiony sztandar podczas straży i oczekiwania na Jego powrót. Upew-
nijcie się, czy wasze nogi się nie chwieją, a oczy nie są zmęczone. Nie śpijcie. Bądźcie w pogotowiu. „Nie
chodziło tylko o to, że Jozue potrafił walczyć, ale także o to, że Mojżesz potrafił trzymać wysoko unie-
sione ręce i to doprowadziło do zwycięstwa. Aaron i Hur pomagali swemu przywódcy, gdy omdlewał
i w ten sposób ocalał cały naród…. W Starym Testamencie świeczniki w przybytku musiały się palić
w dzień i noc, ponieważ ich światło obrazowało Bożą obecność pośród Jego ludu. Kiedy światło zaczy-
nało słabnąć, wyznaczeni słudzy natychmiast dolewali do świeczników oliwy, by przywrócić ich pło-
mień…. Do naszych obowiązków należy sprawdzanie, czy to światło nie słabnie…” („Słowo na dziś”
maj-czerwiec-lipiec – przyp. tłum., Word for Today, May-June-July 2012). Miejcie stale zapalone lampy
i pochodnie i bądźcie na bieżąco z wszelkimi wiadomościami, abyście wiedzieli, jak się mądrze modlić.
Korzystajcie z Bożego Słowa, wyszukujcie obietnic i módlcie się nimi.

Wejdźmy razem do Bożej sali tronowej:

• Uwaga! W ostatnim czasie Izrael zmobilizował 6 rezerwowych batalionów oraz otrzymał pozwole-
nie rządu na mobilizację kolejnych 16 jako środków bezpieczeństwa w razie spodziewanych proble-
mów na Pustyni Synaj i niepewnej sytuacji w Syrii. Tak nas przynajmniej poinformowano. Ale mobili-
zacja 22 batalionów z pewnością oznacza coś poważniejszego (http://www.israelunitycoalition.org /
9 maja 2012).

• Módlmy się, aby wojna na dziewięciu frontach, która może zostać wywołana przez posiadający
broń jądrową Iran, nie doszła do skutku. W Iranie dochodzi do zamieszek i otwartych demonstracji
przeciwko panującemu tam reżimowi. Módlmy się, aby Pan ochronił Izrael przed jego wrogami; aby
zniszczył tych, którzy go nienawidzą i osłabił ich (Psalm 18:41). Kiedy modlimy się o klęskę wrogów
Izraela, powinniśmy się także modlić, aby Pan w nadnaturalny sposób otworzył ich oczy i ocalił ich.

• Módlmy się, aby Assad nie ugiął się pod siłą Iranu i nie przedsięwziął żadnych kroków, aby odwrócić
uwagę od rzezi niewinnych i wezwać Syrię do zjednoczenia się w dżihadzie przeciwko Izraelowi.
Oczywiście, gdy Psalm 83 się wypełni, możemy się modlić o Boże zwycięstwo dla Izraela oraz o to,
by Bóg w swoim gniewie pozostał łaskawy.

• Wstawiajmy się o piękne okolice Synaju i módlmy się, aby przemyt narkotyków i broni, handel
ludźmi, kształtowanie się i rozkwit grup terrorystycznych, włącznie z Al-Kaidą, które rozrosły się tam
na niebezpieczną skalę, zostały powstrzymane. Nagłówki donoszą: „Zamieszki w Syrii; Sytuacja
w Egipcie się pogarsza; Syria i Iran niestabilne” (wg Israel Haymon Newsletter, 27 kwietnia 2012).
Módlmy się, aby wróg został pokonany, a ludzie wyzwoleni z ciemności, która obecnie przenika ten
region. Ratujesz mnie od zaciekłych nieprzyjaciół, wynosisz mnie ponad przeciwników, oca-
lasz mnie od męża gwałtownego Psalm 18:49. Izraelu! Ufaj Panu!

• Uwaga! „Niemałym wyczynem było zebranie oficerów wywiadu czterech głównych oddziałów Sił
Obronnych Izraela. Są to niezwykle zajęci ludzie. Cały czas muszą składać raporty zwiadowcze i na
czas przekazywać informacje do dowódców, którzy są w terenie. Muszą być w gotowości 24h na
dobę. «Pracujemy w nocy i w weekendy. W naszej pracy nie ma mowy o jakichkolwiek wakacjach»,
powiedział jeden z tych oficerów” (wg Israel Hayom Newsletter, piątek, 27 kwietnia 2012).

• Błagajmy Pana za tymi czterema oficerami. Nie znamy ich imion, ale wiemy, że potrzebują nadna-
turalnej mądrości od Boga, aby być jak biblijni Issacharyci – dobrzy znawcy (rozumiejący, widzący
i dostrzegający wyraźnie rzeczy takimi, jakimi są naprawdę). Oby wszyscy oni nauczyli się wzywać
imienia Pana, aby gdy Izrael znajdzie się w niebezpieczeństwie, wiedzieli, co robić. „Wołam: Niech
będzie Pan pochwalony! I zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich” (Ps. 18:4).

• Módlcie się, aby izraelscy żołnierze nie byli uprowadzani. Wróg cały czas ulepsza metody zbierania
informacji dotyczących izraelskich żołnierzy oraz miejsc ich pobytu. Módlmy się o ochronę i wyba-
wienie dla żołnierzy Izraela, zwłaszcza gdy znajdują się pod osłoną nocy. Wyratował mię od potęż-
nego nieprzyjaciela i od nienawidzących mnie, bo byli mocniejsi ode mnie Ps. 18:18.
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• Uwaga! „Jedną z najbardziej znaczących decyzji podjętych przez Gantza, odkąd w 2011 został Sze-
fem Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela było powołanie kolejnego dowództwa o nazwie «Depth
Corps», czwartego po Dowództwie Południowym, Centralnym i Północnym Sił Obronnych Izraela.
Ma się ono zająć zagrożeniami płynącymi nie bezpośrednio z granic, lecz z dalekich terenów, na
których terroryści mają swoje obozy szkoleniowe i skąd wydawane są rozkazy przeprowadzania
ataków na Izrael” (wg Israel Hayom Newsletter, 27 kwietnia 2012).

• Wołajmy do Pana za żołnierzami zwerbowanymi do Depth Corps, aby wiedzieli jak się przygoto-
wać i radzić sobie z sytuacjami, z którymi przyjdzie im się zmierzyć. Oby wszyscy dowódcy znali
swoich podwładnych na tyle dobrze, aby pomiędzy nimi panował duch braterstwa, by mogli służyć
razem w jedności i bez lęku. Módlmy się, aby izraelscy żołnierze bali się Boga i aby modlili się każdego
ranka i wieczora, powierzając siebie i swoje jednostki Bogu. Oby ufali, że On ochroni ich od wszel-
kiego zła. Oby w murach nie było żadnych wyłomów, przez które wdarłby się wróg. Strzeż mnie
jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł… Ps. 17:8.

• Proszę, módlcie się o następujące sprawy (módlcie się słowami z Księgi Psalmów, która zawiera
wiele modlitw o wybawienie Izraela):

• Zagrożenie ze strony Syrii, granice z Turcją (wg Israel Unity Coalition.org, 9 maja 2012)
• Tysiące ludzi mieszkających nad Jordanem, którzy nawołują do zerwania traktatu pokojowego z Izra-

elem (wg Israel Unity Coalition.org, 9 maja 2012).
• O próby kradzieży samochodów połączonych z napaścią na kierowców, o obecność Sił Obronnych

Izraela w Judei oraz o drogi w Samarii (wg Maayana Miskin, 5 kwietnia 2012).
• I na koniec jeszcze módlmy się o przywódcę narodu izraelskiego – Benjamina Netanjahu i jego

gabinet, aby zawsze podejmowali właściwe decyzje i czynili to, co słuszne i prawe w oczach Bożych.
Módlmy się, aby naród izraelski wspierał go w modlitwie. Błogosławiony naród, którego Bogiem
jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo Ps. 33:12 (zob. też I Kr. 11:9).
Dzisiaj na nowo uświadomiłam sobie, że gdy wrogowie izraela patrzą na naród izraelski, stale przy-

pomina im się Bóg. Zostali złapani w pułapkę i zaślepieni przez islam, a wróg naszych dusz zwiódł ich
odnośnie prawdy, z którą i tak muszą się zmierzać za każdym razem, gdy patrzą na Izrael. Tutaj stale
i wszędzie coś przypomina o Bogu i Jego Słowie. Ziemia ta wszędzie ma biblijne nazwy. Jej topografia
i geografia odzwierciedlają biblijne opisy tej ziemi. Jerozolima jest tam, gdzie zawsze była i nosi imię
Boga. Rzeki, Morze Galilejskie, jeziora, flora i fauna, wadi i potoki – o nich wszystkich mówi Biblia.
Biblijne zwierzęta można tu spotkać w zoo, a wspomnianą w Biblii florę i faunę również można znaleźć
w Izraelu. Budowle i starożytne ruiny świadczą o tym, że „naród żydowski tu był”. Wzgórze Świątynne
jest tam, gdzie zawsze było. Ale przede wszystkim fakt, że synowie izraelscy powrócili musi stanowić
największe przypomnienie (dla ich wrogów). Co można zrobić z tymi faktami? Uznać władzę Boga lub ją
zwalczać. Niestety, islam wybrał to drugie wyjście.

Módlmy się o zbawienie dusz i zdobycie ich dla Pana, w jakimkolwiek stanie są, ponieważ dla Boga
nie ma rzeczy niemożliwych. Jego ramiona są szeroko wyciągnięte do wszystkich tych, którzy tylko
zechcą do Niego przyjść.

Wierząc w Jego rychłe przyjście,

Sharon Sanders
Współzałożycielka i dyrektorka CFI w Jerozolimie
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