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Bojownicy modlitewni w Wielkiej Brytanii

Bycie niezłomnym i wiernym w modlitwie

Boże! Wysłuchaj modlitwy mojej, nakłoń ucha na słowa ust moich… Ps. 54:4

Jedynie Bóg Izraela jest naszą pomocą. On jest prawdziwą ostoją w naszym życiu. Jego Duch Święty
(hebr. „Ruach HaKodesz”) kieruje naszego ducha do duchowej rzeczywistości modlitwy i kiedy wzywa-
my imienia Boga w modlitwie, On pokazuje nam, jak Go błagać i zwracać się do Niego z naszymi proś-
bami. Byłam niedawno w Wielkiej Brytanii i doświadczyłam mocy Bożego Ducha Świętego w życiu
tamtejszych chrześcijan, którzy prawdziwie kochają i modlą się o Izrael i naród żydowski. Spotkałam
tam trzy wspaniałe i wytrwałe bojowniczki modlitewne, które od 25 lat modlą się razem o Izrael (w
Murze Modlitwy CFI). Hebrajskie słowo oznaczające wierność to „emunah”. W przypadku Abrama,
który uwierzył Panu, zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu (I Mojż. 15:6).

Wierne od 25 lat wstawienniczki modlitewne

Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. I Mojż. 15:6
„Słowo «emunah» oznacza «mieć wiarę», jednakże ma ono szersze znaczenie łączące się z tym, do

czego Bóg nas, jako ludzi wiary, powołał. Zawiera pojęcie niezłomności i wytrwałości. W 17 rozdziale
II Mojż. Mojżesz trzymał swoje ręce wyciągnięte przez cały dzień dopóki Izraelici nie wygrali kluczowej

bitwy. Jest napisane, że jego ręce były stale («emunah») podniesione aż
do zachodu słońca. To właśnie oznacza niezłomność. Również Bóg jest
opisany za pomocą słowa «emunah» w V Mojż 7:9: «A tak wiedz, że Pan,
Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym («emunah»), który do tysiącz-
nego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go
miłują i strzegą jego przykazań». Jeżeli cofniemy się do wersetu o «emu-
nah» Abrahama, przeczytamy tam, że Abraham uwierzył Bożym obietni-
com i był Mu nieustannie oddany, co udowodnił wiernością w swoim
życiu. Przez 25 lat czekał na syna i był gotowy oddać go Bogu, kiedy go o
to poprosił… I chociaż szatan może mieć właściwe przekonania, nie może
powiedzieć, że ma «emunah» – wierne oddanie Panu. To, o co prosi Bóg,
wybiega poza akademicką decyzję uwierzenia, iż pewne fakty są prawdą.
On pragnie wiary w swoje obietnice, czego wynikiem jest niezachwiana
wierność Bogu”. (Lois Tverberg, OurRabbiJesus.com)
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Wspierająca natura modlitwy prawdziwie wymaga wytrwałości. Wytrwałość musi stanowić rzeczy-
wistą część naszego życia oraz zobowiązania, że będziemy się modlić o Izrael. Wszyscy ci, którzy czytają
ten list i korzystają z niego, mogą się zaliczać do wiernych. Wytrwałość pomimo zmęczenia, przeciwno-
ści i prób, a czasem pomimo choroby i natłoku zajęć poddaje próbie naszą szczerość. Tak wielu z Was,
z wielu narodów, jest wiernymi. Tymczasem wielu w kościołach na całym świecie pozostaje pogrążo-
nych we śnie i nie interesuje się Izraelem jako Bożym narodem wybranym na wieki. Ci, którzy są
wierni, naprawdę otrzymają od Pana kielich błogosławieństwa, gdyż On ubłogosławił Dom Izraela na
wieki. Winston Churchill powiedział kiedyś: „Nigdy, nigdy, nigdy, ale to przenigdy się nie poddawaj!”.
Poddanie się oznacza, że ulegamy wrogowi naszych dusz i sprawiamy jemu radość zamiast Panu. Słowo
Boże uściśla termin „wierny” poprzez połączenie niezawodności, wiarygodności oraz wierności w oso-
bistej determinacji, by modlić się za naród wybrany, co pozwala określić prawdziwego wojownika mo-
dlitewnego mianem wypróbowanego. Modlitwa Dawida w 7 rozdziale II Księgi Samuela, kiedy spędzał
czas przed Panem, wyraża jego serce co do tej sprawy (zob. II Sam. 7:24–29). Módlmy się, aby żaden
prawdziwy stróż wyznaczony przez Pana nie zdezerterował, nie zrezygnował i nie opuścił swojego
stanowiska. (Kazn. 10:4)

Wejdźmy razem do modlitewnej sali tronowej

Kiedy wydawało się, że wszystko za-
częło się układać, na Jerozolimę przyszła
kolejna fala terroru, a wplątani w świat
kłamstw i wymysłów Palestyńczycy znów
atakują niewinnych Izraelczyków. Wła-
dzom Autonomii Palestyńskiej udało się
oszukać świat, tak że uwierzył, iż to Izra-
elczycy mordują niewinnych terrorystów,
którzy tylko biorą udział w „pokojowych”
protestach. W Palestyńczykach, którzy
dźgają nożami na śmierć niewinnych lu-
dzi, nie ma nic pokojowego. Palestyński

świat to świat kłamstw z jednym tylko celem: mordowaniem Żydów, tak by zmusić Izrael do
uległości w obronie ojczyzny „Palestyńczyków”.

• Módlmy się, aby skryte wykorzystywanie palestyńskich dzieci w wieku 12 lub 13 lat, by atakowały
i dźgały nożami Izraelczyków, zakończyło się.

• Módlmy się nieustannie za premierem Benjaminem Netanjahu, aby miał mądrość i należyte zrozu-
mienie, jak rządzić państwem jeśli chodzi o ataki, decyzje rządu, a szczególnie o bezpieczeństwo
państwa. Bo w słowie królewskim tkwi moc… (Kazn. 8:5).

• Błagajmy Pana o surowe wyroki, które będą adekwatne do popełnionych zbrodni. Nie jest to
żadnym okrucieństwem, lecz mądrością z Biblii. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie
wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego… (Kazn. 8:12).

• Wołajmy do Pana o cuda:
a) aby siekierki i noże jak płonące narzędzia wypadały z rąk zabójców,
b) aby noże i siekierki rozlatywały się – ostrza i trzony, trzony i ostrza oraz
c) aby atakujący zgubili ślad każdej potencjalnej ofiary. Pewnego dnia w ziemi tej nie będzie żadnego
miecza, włóczni, noża ani siekierki.

• Wstawiajmy się za pielgrzymami i turystami, którzy boją się teraz przyjeżdżać do Izraela. Módlmy
się, aby nie odczuwali żadnego lęku i jeżeli Bóg chce, aby przyjechali, to żeby byli posłuszni i zarezer-
wowali bilety na samolot. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń… kto
się więc boi, nie jest doskonały w miłości. (I Jan 4:18)
Pomimo przeciwności i prób, jakich Izrael doświadcza od ostatnich kilku miesięcy, dobroć i miłość

Boża do tego narodu nie ustaje. Rozpoczęła się pora wczesnych deszczy i poziom wody w Morzu Gali-
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Służba Szalom w Oświęcimiu.

Proszę, przekażcie ten List Modlitewny Stróża na Murach Miasta po całym świecie. Możecie
bezpłatnie rozdawać go na grupach modlitewnych, w kościołach, a także dawać go tym, którzy
modlą się o Izrael.
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Sharon i Ray Sanders

Z pozdrowieniami w Imieniu Jeszui,

Sharon Sanders

lejskim (Jeziorze Tyberiadzkim) zaczął się podnosić. Opady wyczekiwanego deszczu są bezpośrednim
efektem wielu modlitw o obfitość deszczu o tej porze roku. W zaledwie kilka chwil w niektórych miej-
scach spadły prawie 3 cm deszczu. Dziękujmy Bogu, który jest z nami, za JEGO WIERNOŚĆ i NIEZA-
WODNOŚĆ w troszczeniu się o Jego Ziemię. Bóg z uwagą strzeże Izraela, aby wypełniły się Jego plany
i cele. Dziękujemy wszystkim, którzy modlą się o Chrześcijańskich Przyjaciół Izraela w Jerozolimie,
o naszych reprezentantów wśród narodów oraz o naszych nowych liderów – Stacey i Kevina Howard,
a także o Ray’a i Sharon Sanders, aby Bóg obdarzał nas wszystkich zdrowiem w dalszej pracy dla Niego.


