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Grudzień 2012, rok żydowski 5773

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 ruszył słup obłoku sprzed oblicza ich i stanął za nimi, tak iż wsunął się między obóz Egipcjan
i obóz Izraela.   II Mojż. 14:19b-20a

Konflikt

Po raz kolejny Izrael zmuszony był do samoobrony. Wzdłuż południowej granicy z Gazą oraz
Półwyspu Synajskiego codziennie wystrzeliwano rakiety. Tym razem pięć pocisków rakieto-
wych typu Fajr-5 dosięgło Tel-Awiw oraz Jerozolimę. Syreny stały się dobrze znanym dźwię-
kiem w wielu izraelskich miastach. W całym Izraelu Hamas zainicjował liczne akty terroru (nasz
samochód był jednym z wielu zniszczonych w tym czasie). Bóg na nowo dowiódł, że jest obrońcą
Izraela, odpychając tysiące rakiet, które nie dosięgły celu, w który wymierzał wróg.

Radykalni islamiści pragnęliby usunąć Izrael z powierzchni ziemi. Izrael dąży do pokoju, ale
islamistom nie chodzi o pokój. Nienawiść w stosunku do domu Jakuba stała się niemal namacal-
na, a celem Arabów (krewnych domu Jakuba) jest zniszczenie go oraz wejście w posiadanie
ziemi tych, którzy noszą na sobie Boże imię.

Islam wyznaje około dwóch bilionów ludzi na całym świecie i jest to siła zła zagrażająca nie
tylko bezpieczeństwu Izraela, ale i całego świata. Islam jest drugą największą i jedną z najszyb-
ciej rozwijających się religii, którą reprezentuje 24% populacji świata. Jest to druga najszybciej
rosnąca religia świata. Chrześcijaństwo, które liczy 2,2 biliona zwolenników, reprezentuje 33,3%
ogólnej populacji świata (wg wiklipedia.org). Statystyki te są do siebie zbyt zbliżone, by czuć się
bezpiecznie i odetchnąć z ulgą. Szyici, jedna z dwóch sekt muzułmańskich, to najniebezpiecz-
niejsza i najbardziej radykalna sekta jeśli chodzi o obronę islamu.

Islam nie toleruje demokracji w żadnej formie, gdyż koliduje to z ich metodycznym planem
poddania całego świata pod prawo szariatu. Nazywają oni Izrael „małym szatanem”, natomiast
Amerykę „wielkim szatanem”. Chrześcijaństwo, na fundamentach którego powstała Ameryka,
rozpoczęło się jako judaistyczna sekta. Słuszne jest więc spekulowanie, że islam chce zniszczyć
cały korzeń Dawida. Konflikt pomiędzy dwoma starszymi synami Abrahama ulega zarówno
duchowej, jak i fizycznej eskalacji. Bóg powiedział Abrahamowi, aby ten odprawił Ismaela ze
swego domu. Nie mogło być więc zgody pomiędzy Ismaelem a Izaakiem ani wtedy, ani teraz.

Izraelska Armia Obronna

Izraelski system obronny składa się z sił lądowych, powietrznych i morskich. Dawid Ben-Gurion
wzywał do utworzenia Sił Obronnych Izraela i zniesienia wszystkich jednostek bojowych istniejących
w 1948 roku: Korpusów Polowych, Obronnych, oddziałów Palmach, Irgun oraz Lehi. Od tego czasu
wiele wojen i przygranicznych konfliktów uczyniło z armii izraelskiej jedną z najbardziej bitewnie
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wyszkolonych armii świata. Milion rezerwistów jest w stanie asystować izraelskim siłom obronnym,
które gotowe są, aby zatrzymać broń masowego zniszczenia, która dostała się w ręce Hezbollahu
i Hamasu i ostatecznie powstrzymać nuklearny program Teheranu.

 System antyrakietowy Żelazna Kopuła w 90% potwierdził swoją efektywność w przechwy-
tywaniu wrogich rakiet. Jesteśmy za to wdzięczni, jednakże zdajemy sobie sprawę z tego, że te
pozostałe 10% procent może oznaczać utratę życia. Maski gazowe, schrony przeciw bombo-
we, alarmy oraz duża armia zapewniają pomoc i ochronę, ale naszą ostateczną nadzieję powin-
niśmy pokładać jedynie w Bogu.

Operacja Słup Obronny stanowi ochronę przeciwko rakietom i bombom. Ma na celu
zakłócenie wydajności bojowniczych organizacji militarnych. W języku hebrajskim nazywa się to
Armud HaAnnan i nawiązuje do słupa obłoku, który prowadził naród izraelski w czasie ich wyj-
ścia z Egiptu. To PAN był słupem ognia w nocy i słupem obłoku w dzień, aby prowadzić
i ochraniać swój lud. Pewnego razu słup ten zatrzymał się i był jak mur oddzielający Izrael od
jego wrogów.

Obrona Boga Izraela

Teraz wiem, że Pan wybawił pomazańca swego. Wysłucha go z nieba swego świętego przez po-
tężną pomoc prawicy swojej. Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem
Pana, Boga naszego. Zadrżały im kolana i upadli, lecz my stoimy i trwamy. Panie, królu nasz, pomóż!
Wysłuchaj nas w dniu wołania naszego.  Ps. 20,7-10.

Izrael wie, że bez Pana Zastępów prowadzącego jego armię, uzbrojenie wojskowe zawie-
dzie. Izrael zdaje sobie sprawę, że za możliwościami antyrakietowego systemu Żelazna Kopuła
stoi Boża chroniąca ręka. Zbyt wiele cudów można oglądać każdego dnia. To nie nasza moc
strzeże nas od zła.

Hebrajskie słowo określające „zastępy” to stewa. Pochodzi ono z terminologii wojskowej
i oznacza gotową do walki armię. PAN izraelskiej armii ostrzega w swoim Słowie, że ci, którzy
dotykają (ranią) Jego lud, dotykają „źrenicy Jego oka” (V Mojż. 32,10 i Zachariasza 2,12). Oko
jest najwrażliwszą częścią ludzkiego ciała i dlatego w pierwszym odruchu natychmiast chronimy
oczy. Daje nam to jasny obraz, ile Izrael znaczy dla Boga.

Wszelkie zawieszenie ognia jest tylko chwilowe. Wojny będą się nasilały. Prorocy Starego
Testamentu mówią o końcowej bitwie, która zakończy wszystkie wojny. Bóg zbierze wszyst-
kich wrogów Izraela na największą ze wszystkich bitew.

Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię
z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie
i podzielili mój kraj. (…) Pan zagrzmi z Syjonu i wyda swój donośny głos z Jeruzalemu, tak że zadrżą
niebiosa i ziemia. Lecz dla swojego ludu Pan jest ucieczką i twierdzą dla synów Izraela. I poznacie, że
Ja, Pan, jestem waszym Bogiem, który mieszkam na Syjonie, świętej mojej górze. Wówczas Jeruza-
lem będzie święte, a obcy już nie będą przez nie przechodzili. Joel 3, 7-22

I Ja - mówi Pan - będę jego murem ognistym wokoło i będę chwałą pośród niego! Zach. 2,9

Módlmy się o tych zranionych i pogrążonych w żałobie

Oto Ja sprawię, że zabliźnią się ich rany i uleczę je; uleczę ich i obdarzę ich trwałym pokojem
i bezpieczeństwem. I odmienię los Judy i los Izraela, i odbuduję ich jak niegdyś. I oczyszczę ich
z wszelkiej ich winy, którą zgrzeszyli przeciwko mnie i odstąpili ode mnie. A Jeruzalem będzie mi
radością, chwałą i ozdobą u wszystkich narodów ziemi. A gdy one usłyszą o wszelkim dobru, które im
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wyświadczam, ulękną się i zadrżą z powodu wszelkiego dobra i wszelkiego dobrobytu, które Ja im
przygotuję. Jer. 33, 6-9

Obie strony doznały ran i poniosły straty w ludziach. Módlmy się o te rodziny. Według jedne-
go z raportów podał, że stu pięćdziesięciu izraelskich żołnierzy zostało rannych, a sześciu stra-
ciło życie. Siły Obronne Izraela podały, że śmierć poniosło stu siedemdziesięciu siedmiu Pale-
styńczyków. Módlmy się również o obszary, które najbardziej ucierpiały, a teraz zaczynają się
odbudowywać. Są to Aszkelon, Berszeba, Sderot, Eszkol, Aszdod i inne (wg Foxnews.com oraz
Israelnationalnews.com).

Przypominajmy Panu

Modlenie się Pismem Świętym jest bardzo skuteczne. Tego właśnie Pan oczekuje od swojego
ludu – aby znali Jego wolę dzięki czytaniu Jego Słowa oraz aby powtarzali je z powrotem do Niego,
aby dosłownie przypominali Mu o Jego obietnicach. To powiedzenie: Przyjdź Królestwo twoje,
bądź wola twoja. Ogłaszanie Jego Słowa burzy duchowe warownie powstrzymujące działanie
Pana na ziemi.

Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów: przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie
umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie! I dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruza-
lemu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi! Iz. 62, 6-7

Módlmy się o bezpieczeństwo i prawdziwy pokój

W owym dniu ochroni Pan mieszkańców Jeruzalemu… Zach. 12:8

Proście o pokój dla Jeruzalemu! Niech żyją w spokoju ci, którzy cię miłują! Pokój niech panuje
w murach twoich, a spokój w twoich pałacach! Ze względu na braci moich i przyjaciół będę ci życzył
pokoju. Ze względu na Pana, Boga naszego, będę szukał dobra twego. Ps. 122, 6-9; 123,1

Wiemy, że pokój nastanie dopiero wtedy, gdy prawdziwy Pokój przyjedzie i ustanowi swoją
władzę. Zdajemy sobie sprawę, że zawieszenie broni przez egipskich przywódców jest bardzo
niepewne i nie przyniesie rozwiązania dla żadnej ze stron. Jak to powiedział jeden z dziennika-
rzy: „My przerywamy ogień, oni strzelają”. (wg israelnationalnews.com/News/News.aspx/
162396#.ULEHY4d1GuI).

Módlmy się, aby zło zostało zdemaskowane, a wrogowie Izraela pokonani

Będę ścigał nieprzyjaciół moich i dopędzę ich, a nie zawrócę, póki ich nie zniszczę. Rozbiję ich tak,
że nie zdołają powstać! Padną pod nogi moje. Opasałeś mnie mocą do boju, przeciwników moich
rzuciłeś pode mnie… Ps. 18, 38-40

Gdy podniesiesz rękę na swoich wrogów, wszyscy twoi nieprzyjaciele będą wytępieni. Mich. 5,8

Wspierany przez Iran Hamas świętuje ostatni konflikt w Gazie jako zwycięstwo. Agencja
Prasowa Republiki Islamskiej zacytowała Ahmadineżada, który tak wypowiedział się na temat
Izraela: „Syjoniści dotarli do martwego punktu i nie mają innego wyjścia, jak tylko oficjalnie
uznać i ugiąć się pod niezaprzeczalnym prawem narodu palestyńskiego” (wg www.jpost.com/
MiddleEast/Article.aspx?id=293255).

Większość świata wyśmiała to, że Izrael chce po prostu chronić życie. Prawda dotycząca
islamskich planów względem Izraela i innych, którzy staną im na drodze powinna zostać ujaw-
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niona, aby ustrzec inne kraje przed zniszczeniem z rąk muzułmańskich radykałów. Prawda
o tym, jak Bractwo Muzułmańskie traktuje swoich własnych ludzi powinna wyjść na jaw. „Praw-
dziwymi wrogami świata arabskiego są demoralizacja, brak dobrej edukacji, opieki zdrowotnej,
wolności i szacunku dla (…) życia ludzkiego, co więcej, wielu arabskich dyktatorów wykorzy-
stywało konflikt arabsko-izraelski, aby poskromić swoich własnych ludzi”. (http://www.arab-
news.com/arab-spring-and-israeli-enemy).

Módlmy się o zbawienie

Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi: Powiedzcie córce syjońskiej: Oto nadchodzi twoje zbawienie,
oto jego zapłata idzie z nim, a jego nagroda jest przed nim. I nazwą ich ludem świętym, odkupionymi
Pana, a ciebie nazwą „Poszukiwaną”, a nie miastem porzuconym. Iz. 62, 11-12

Módlmy się o smutek i pokutę pochodzące od Boga

Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą
na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko
biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Zach. 12,10-11

Prośmy Pana, aby ustanowił sprawiedliwy rząd

Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją
i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów. Iz. 9,6

Izraelem targają polityczne niepokoje, a tymczasem potrzebuje on jedności i większej spra-
wiedliwości. Módlmy się także, aby Izrael odważnie, bez lęku przed jakimkolwiek człowiekiem
oraz bez chęci zaprowadzenia pokoju kosztem idącej na kompromis sprawiedliwości, opowia-
dał się za Bożym prawem.

Składajmy dziękczynienie i cześć Bogu, który ma kontrolę nad wszystkim rządami.
Chwilowe klęski i niepowodzenia pokazują, że potrzebujemy wszechwiedzącego
i wszechmocnego Boga, który stworzył człowieka na swoją chwałę i którego tron trwa
na wieki.

Tommie Coleman
Chrześcijańscy Przyjaciele Izraela - Jerozolima
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