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Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę; muszę wypatrywać i baczyć, co
mi powie, co odpowie na moją skargę Hab. 2:1.

Wezwanie do wstawiennictwa

…poszedł król Dawid i usiadł przed Panem… II Sam. 7:18

 Jako stróże Izraela, tak jak Mojżesz, którego często uważa się za największego pośrednika/
wstawiennika z proroków (V Mojż. 18:15), zostaliśmy powołani do duchowego przywileju, ja-
kim jest wstawiennictwo. Było wielu hebrajskich kapłanów i proroków, którzy stali w wyłomie
za Izraelem. Zarówno kapłani jak i prorocy byli wstawiennikami za Izraelem, często przekazu-
jącymi Izraelowi słowo od Boga (hebr. „davar”). Mam na myśli Eliasza i Elizeusza, którzy byli
wojownikami modlitwy. Ze względu na ich nieugiętość byli znani jako „mężowie Boży” (I Król.
17:17–24; II Król. 4:17–37). Modlił się Izajasz i Jeremiasz, którzy stali w wyłomie za swoim
ludem; i kiedy się modlili, przychodziły zmiany. My, wierzący w Mesjasza Jeszuę, wiemy, że to
On jest Księciem Pokoju (hebr. „Sar Szalom”) i największym wystawiennikiem (hebr. „magifa”).
„Wstawiennik jest więc tym, który ma «kontakt» z Bogiem i jest przeciwieństwem kogoś, kto
nie zagłębia się w modlitwę” (wg Hebrew4Christian.com). Wierzę, że Bóg słyszy nasze modli-
twy i odpowiada na czas i serce poświęcone modlitwie o Jego naród wybrany.

Ostatnio mogliśmy doświadczyć mocy modlitwy podczas wyborów prezydenckich w Sta-
nach Zjednoczonych. Mówi się, że dokładnie w tym czasie, kiedy tysiące chrześcijan wołało do
Boga, aby to On ustanowił właściwego kandydata, Donald Trump zaczął mieć przewagę. Wro-
gowie Izraela nadal dążą do jego całkowitego zniszczenia. Gdy będziemy stać na naszych poste-
runkach modlitwy – od Paragwaju po dżungle Sri Lanki, nasze modlitwy za Bożym ukochanym
ludem zostaną wysłuchane.

Stójmy mocno, wytrwale i nie poddawajmy się! Gdy nasze ręce będą wzniesione w duchu
modlitwy i będziemy błagać, wychwalać i prosić Boga, to Izrael doświadczy niezliczonych bło-
gosławieństw, o których mam nadzieję Was powiadamiać. Słyszeliśmy, że ludzie mają wizje
Izraela stającego się „gwałtownie gotującym się kotłem…”. Niektórzy widzieli pociski wystrze-
lone z Gazy jak żądła os, a inni widzieli w Duchu, jak Hezbollah z Libanu atakuje Izrael. Niektó-
rzy rabini czują, że wkrótce wydarzy się coś, co wstrząśnie wszystkim, co może być wstrząśnię-
te.

Izrael jest odsłoniętym celem na Bliskim Wschodzie, który jest sadzawką drapieżników. Izra-
el jest jak kaczka otoczona wygłodniałymi aligatorami. Nie zapominajmy, że Izrael to „źrenica
Bożego oka” (Zach. 2:12; Ps. 17:8) i musimy nieustannie przynosić go przed Pana Boga w mo-
dlitwie. Jako duchowi stróże bram, strzegący ukochanego miasta – Jerozolimy oraz gór Izraela,
wpatrujmy się w horyzont, aby dostrzec wszystkie miejsca, które wróg mógłby zająć, w któ-
rych mógłby zaskoczyć, gdzie mógłby uderzyć i zniszczyć Boży naród. Oby Izrael nie dał się
usidlić przez strach (hebr. „mokesz”). Oby każdy żołnierz, oficer, dowódca wojskowy i każdy
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w wojsku miał niezachwianą (hebr. „chazak”) odwagę i wiarę w Pana Boga Wszechmogącego.
Oby powiedzenie „w przyszłym roku w Jerozolimie” przywróciło Izraelowi jego Króla. Nie
nastąpi to jednak bez walki ze strony przeciwników.

Wezwanie do wstawiennictwa jest tak samo mocne i żarliwe jak zawsze! Nie mamy czasu,
aby być „tlącymi się węgielkami” – musimy być „czerwonymi gorącymi płomieniami” płonącymi
dla Boga i Jego planów i celów odnośnie tego ukochanego narodu. Wiele dobrych rzeczy ma
miejsce – nie ustawajmy w modlitwie i prośbach przed Panem!

Wejdźmy razem do sali tronowej, aby się modlić

Wygląda na to, że Bóg czyni coś z przywódcami Izraela i wierzę, że wszystko to po to, aby
przygotować drogę na Nadchodzące Królestwo. Docierają do nas sygnały, że ludzie wpływowi
i u władzy próbują naprawić złe rzeczy i uporządkować te sfery, w których drogi narodu znacz-
nie zboczyły z właściwego toru w przeciągu ostatnich 25 lat.

W odniesieniu do projektu ustawy o cenzurowaniu pornografii w internecie izraelska poli-
tyk, Mualem-Refaeli, powiedziała: „Wzywamy do stworzenia społeczeństwa, które uchroni się
przed rzeczami, za które płacimy wysoką cenę. Osoby zainteresowane takimi stronami muszą
zrozumieć, że Izrael jest w trakcie procesu, w którym nie są one indywidualnymi jednostkami,
ale częścią całego społeczeństwa”. Propozycje te zostaną przedstawione w Knesecie, aby moż-
na było rozpocząć proces ostatecznego przyjęcia ustawy w plenum Knesetu (Hana Levi Julian,
www.jewishpress.com). Wierzę, że poprzez ten proces czy też postęp w Izraelu, Bóg przygo-
towuje swój naród wybrany, aby w przyszłości wskazywał drogę narodom świata.
• Módlmy się, aby Izrael jako naród, polegał jedynie na Bogu a nie na własnych zdolnościach,

inteligencji czy cielesnej walce. Bóg i tylko Bóg może być ich siłą jako narodu. Boś Ty wielki
i czynisz cuda: Ty jedynie jesteś Bogiem. Ps. 86:10

•  Wstawiajcie się żarliwie, aby pragnienie, by być moralnym narodem, jak młot kruszący
skały, przełamało wszelkie zło i grzech, które jak powódź wdarły się do Izraela.

• Wołajmy z głębi serc do Pana za Izraelem, aby wypełnił wszelkie plany i cele, które Bóg
ma dla niego.

• Dziękujmy Panu, że wyleje swojego Ducha w tym miejscu w swoim doskonałym czasie.
Lecz ty, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela.
(…) Wzmocnię cię, a dam ci pomoc… Iz. 41:8–10

• Chwalmy Pana za to, że projekt ustawy o blokowaniu materiałów pornograficznych
w Izraelu jest rozpatrywany i prośmy, aby stał się obowiązującą ustawą.

• Wysławiajmy Pana za to, że burmistrz Jerozolimy, Nir Barkat, wydał zarządzenie zakazu
używania głośników do wzywania muzułman do modlitwy w Jerozolimie. „Skażenie hała-
sem” stanowi od wielu lat kwestię sporną w Ziemi Izraela. Módlmy się, aby imię Boga Izraela
było słyszane ponad wszelkie inne imię. A odpowiadając Jezus rzekł mu: (…) Panu Bogu swemu
pokłon oddawać i tylko jemu będziesz służył. Łuk. 4:8

• Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem za to, że po raz pierwszy Żydom pozwolono
pomodlić się na Wzgórzu Świątynnym podczas Najświętszych Dni w Roku, kiedy zjechały się
tam tysiące (wg unitycoalitionforisrael.org/?p=19332). To niezwykła zmiana w stosunku do
tego, co było do tej pory. Liczba Żydów pragnących Boga i uwielbiających Go gwałtownie
wzrasta. Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, w przedsionki jego z pieśnią chwały! Wysła-
wiajcie go, błogosławcie imieniu jego! Ps. 100:4

• Prośmy Pana o deszcz w Izraelu, który jest bardzo potrzebny w tym roku. …dam wam
deszcze w swoim czasie właściwym, a ziemia dawać będzie swój plon i drzewo polne swój owoc.
III Mojż. 26:4
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Do czasu Jego przyjścia

Sharon Sanders

• Módlmy się, aby jeszcze więcej sportów i różnych aktywności było opartych na Biblii, tak
jak np. tegoroczny maraton biblijny, który przebiegał trasą starożytnego izraelskiego posłań-
ca, który przyniósł Heliemu wieść o tym, że Skrzynia Przymierza została wzięta (I Sam. 4).

Dowiadując się o zmianach, jakie obecnie mają miejsce w Izraelu, a o których wspomniałam
już wcześniej, zadajmy sobie jedno pytanie: jak wiele narodów świata przechodzi przez taki sam
proces? Moim zdaniem wiele wiodących narodów świata upada pod wieloma względami,
a Izrael wręcz przeciwnie. Izrael będzie musiał przejść radykalną zmianę serca, o której mowa
w Księdze Ezechiela 36:24-27, żeby przygotować go do jego roli w dniach ostatecznych jako
„światłości pogan” (Iz. 49:6). Kiedy prawdziwa Światłość Świata powróci do Jerozolimy, miasto
to i naród będą lśniły jak diament na powierzchni ziemi.

Dlatego módlmy się za Izrael, gdyż wszędzie na ziemi rozbrzmiewa wezwanie do wstawien-
nictwa. Niech Bóg błogosławi każdego z Was, którzy wiernie się modlicie. Proszę, przekazujcie
ten materiał modlitewny, komu tylko możecie w Waszych społecznościach wiary na całym świecie.


