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Przeznaczenie stróża: uszlaczetnienie

Tygiel wytapia srebro, a piec złoto, lecz Pan bada serca. Przyp. 17:3

Kwiecień 2015 / Rok żydowski 5775

Powyższy werset z Pisma przykuł moją uwagę
w zeszłym tygodniu, gdy czytałam Przypowieści
Salomona. Przemówił natychmiast do mojego serca
o tym, że istnieje różnica pomiędzy byciem udoskona-
lanym w tyglu, a oczyszczanym w piecu. Z tygla wy-
chodzi srebro – związek mający przyjemny i czysty
dźwięk oraz barwę. Jednak proces oczyszczania kształ-
tuje w nas szlachetny charakter. Kiedy ktoś jest wy-
próbowany w piecu, efekt jest o wiele bardziej pożą-
dany, a wartość jego charakteru o wiele większa. Oso-
biście wierzę, że tekst ten mówi, iż ci, którzy żyją bez-

piecznie w obrębie swoich granic, często doświadczają doskonalenia w tyglu i stają się srebrem. Kiedy
jednak zaczynamy zajmować się kwestiami Izraela i Jerozolimy, zaczynamy wkraczać w rzeczywistość
uszlachetniania i oczyszczania – stajemy na pierwszej linii frontu podczas bitwy, jakiej jeszcze nie do-
świadczaliśmy. Ci, którzy otrzymują List Modlitewny Stróża na Murach na całym świecie, a także
w grupach modlitewnych i kościołach i używają go, aby nauczać na temat modlitwy o Izrael, nie tylko
przeszli przez tygiel, ale również weszli do pieca prób.

Jerozolima jest znana jako niezwykle „gorące miejsce” czasów ostatecznych i ci, którzy się o nią
modlą, jako jej stróże, z pewnością poczują ten skwar! Jej skała rozpadnie się ze strachu, a jej wodzo-
wie opuszczą w popłochu sztandar – mówi Pan, który ma ognisko na Syjonie i piec w Jeruzalemie
(Iz. 31:9). Ci, którzy postanowili wiernie stać i w duchu stróżować na murach Jerozolimy, będą przecho-
dzić próby ognia. Ostatecznie próby te doprowadzą do powstania złota, dlatego zachęcam wszystkich,
także tych z Was, którzy przechodzą przez próby ognia, abyście stali na swych posterunkach modlitwy
i pilnowali bram dniem i nocą! Przypomnijmy sobie dobrze znaną historię Saula (Pawła), który próbował
uciec tym, którzy się mu sprzeciwiali, głównie tym „religijnym”. Udało mu się uciec tylko dlatego, że
pilnie go strzeżono. Odpowiednie osoby były na posterunkach i pomogły mu opuścić miasto. Byli to
nieujawniający się wyznawcy Drogi, którzy przestrzegali nauczania Pawła jako jego uczniowie. Pilnowali
go i o właściwym czasie pomogli mu, spuszczając go w koszu. Ci „religijni” również go pilnowali, ale nie
tak jak jego uczniowie – którzy otoczyli go miłością i troską, wspierając go w bitwie (Dz. Ap. 9:22-30).
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Kościół na całym świecie przechodzi obecnie proces udoskonalania, odcinając się od historii ojców
kościoła, którzy nie rozumieli żydowskich Pism (Tory, czy tego, co nazywamy „Starym” Testamentem).
Kościół uczy się i podczas tego procesu powracania do naszych korzeni, odcinamy wszelkie więzy chrze-
ścijańskiego antysemityzmu i jesteśmy uwalniani, by zostać wszczepionymi do społeczności izraelskiej
poprzez Jeszuę – Mesjasza. Wielu z nas znajduje się w tyglu. W powyższym fragmencie pojawia się
słowo „matsreph” lub”tygiel” (Przyp. 27:21). Oczywiście zanieczyszczenia z mieszaniny metali muszą
wypłynąć na powierzchnię zanim zostaną zebrane. Mogę powiedzieć, iż mieszkanie w Ziemi Izraela od
prawie 30 lat przyczyniło się do wypłynięcia „na wierzch” wielu spraw, o których wielu z nas nie wie-
działo, że w nas tkwią, a które musiały wypłynąć na powierzchnię naszego życia, aby mogło być ono
dalej uszlachetniane. Nie można się modlić nie doświadczając pewnego rodzaju duchowych prób i bi-
tew, dlatego nie upadajcie na duchu podczas wypełniania poleceń od Boga, aby być stróżami, ponie-
waż... Pan bada serca (Przyp. 17:3). Bóg nas bada i jest to wielkim testem, kiedy poddajemy się temu,
co ogień czyni z metalami. Pan czyni to samo z sercami ludzkimi, oczyszczając ich z różnych nieczystości
w ich życiu, tak by mogli stać się jak rafinowane srebro lub złoto – przystosowani bardziej, by Mistrz
mógł ich użyć (wg „The Pulpit Commentary”, por. Jer. 12:3; Mal. 3:2; I Piotra 1:7; Obj. 3:18 i inne
fragmenty, które odnoszą się do prób). Doświadczenia i próby szybko pokazują mi, z czego się składam
i czasem sama jestem w szoku. Często nie chcę być już dłużej „przesiewana”, ale muszę pozwolić
Mistrzowi pracować nade mną. A jak rzecz ma się z Wami? „Jeżeli metal jest dobry, to zanieczyszczenia
zostaną w końcu usunięte i pozostanie czyste, błyszczące srebro” (James A. Patch). Aby głębiej prze-
studiować temat uszlachetniania, przeczytajcie Przyp. 17:3; Mal. 3:2-4; Iz. 1:25, 4:4, 48:10;
Jer. 9:6, 17:10; Zach. 13:9). Pamiętajcie, że uszlachetnianie nie bierze się z chodzenia do ko-
ścioła i słuchania kazań pastora lub czytania Biblii. Dokonuje się, gdy doświadczamy trudnych
sytuacji i znosimy różne cierpienia.

Wejdźmy razem do Bożej sali tronowej

Reporter Bill Hoffman donosi: „Król Jordanii Abdullah ma rację... III wojna światowa już wybuchła”.
Były agent Navy SEAL i FBI, Jonathan Gilliam, mówi, że walka z ISIS to „jakby nie patrzeć III wojna
światowa”. Gilliam twierdzi, że świat musi się obudzić i to zrozumieć.

• Módlmy się o tych, którzy są zwabiani do ekstremalnych grup terrorystycznych takich jak ISIS
i Boko Haram. Bardzo często młodzi mężczyźni i kobiety wyjeżdżają ze swoich krajów i dołączają
i walczą w tych do cna zdeprawowanych grupach ekstremistycznych. Oby zrozumieli, że zapłatą za
niegodziwość są mroki i śmierć. Na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi!
Unikaj jej i nie wchodź na nią; odwróć się od niej i omiń ją! ...bo chleb, który jedzą, to chleb
bezeceństwa... Droga bezbożnych jest jak ciemna noc; nie wiedzą, na czym mogą się potknąć
Przyp. 4:14-15,17,19, a także Przyp. 16:29-30.
• Chwalmy Pana z wzniesionymi rękami, gdyż to Jemu należy się wszelka chwała za to, że pobudził
serca Izraelczyków, by ponownie wybrali Benimaina Netanjahu na premiera Izraela. Teraz musimy się
wstawiać, aby Boża mądrość wypełniła jego myśli, by rozumiał sytuację, przed którą staje oraz aby miał
siłę, by unieść ciężar i odpowiedzialność, do jakiej Bóg go powołał – „na taki czas jak ten”. Módlmy się,
by żadna myśl o kompromisie nie pojawiła się w jego sercu i by nie oddał żadnego skrawka Ziemi Izraela.
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Sharon i Ray Sanders

U mnie jest rada i zdrowy rozsądek; mam rozum, mam także moc. Dzięki mnie królują królowie
i władcy wydają sprawiedliwe prawa. Dzięki mnie rządzą książęta i dostojnicy sądzą sprawiedliwie
Przyp. 8:14-16.
• Błagajmy Pana Boga Izraela o dar rozpoznawania znaków czasów, w których żyjemy, żebyśmy
jako stróże wiedzieli, jak się modlić. Obyśmy zostali znalezieni czuwając u Jego bram, kiedy przyjdzie.
Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc pro-
gów moich bram! Przyp. 8:34.
• Wołajmy o zbawienie dla zbłąkanych dusz uwikłanych w czynienie zła. Oby bojaźń Pana prze-
mieniała serca, a pycha przywódców takich ruchów jak ISIS została ukrócona. Pycha chodzi przed
upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną Przyp.16:18.
• Módlmy się ze zrozumieniem przeciwko mocy zwiedzenia w dzielnicach Starego Miasta Jerozolimy,
Silwan, Gazie – wszystkich dzielnicach palestyńskich, w których zza każdego rogu czai się tak wiele
nienawiści objawiającej się rzucaniem kamieniami, paleniem opon i wszelkiego rodzaju krzywdą i okru-
cieństwem. Módlmy się, aby ustały pełne szaleństwa i gniewu zamieszki z udziałem Palestyńczyków. Kto
się wtrąca do cudzego sporu, ten jak gdyby łapał biegnącego psa za uszy. Do obłąkanego, który
rzuca płonące głownie i śmiertelne strzały, podobny jest człowiek, który oszukał swojego bliźnie-
go... Przyp. 26:17-19.
• Módlmy się w szczerości serca, aby Izrael był świadomy swojej tożsamości jako naród, by wie-
dzieli, kim mają być przed Wszechmocnym Bogiem. Oby zaczęli pokutować z grzechów swojego naro-
du, które nie podobają się Bogu (tj. korupcja, homoseksualizm i narkotyki oraz duch imprezowania
wśród młodych ludzi), a które czynią ich takimi jak reszta „świata”. Módlmy się o więcej „wezwań do
modlitwy” tutaj w Izraelu, aby bojaźń Boża przyprowadziła ich, jako cały naród, z powrotem do Boga.
Widzieliśmy tak wiele duchowych błogosławieństw, cudów i działań podczas konfliktu z Gazą. Obyśmy
zobaczyli ich jeszcze więcej w dniach, które nadejdą. Gotowe jest serce moje, o Boże! Będę śpiewał
i grał. Zbudź się, chwało moja! Ps. 108:2 Oby wołanie serc tutaj brzmiało: Wspomóż mnie, Panie,
Boże mój, wybaw mnie dla łaski swojej! Niechaj poznają, iż to ręka twoja, żeś to Ty, Panie, uczynił!
Ps. 109:26-27.

Proszę, przekażcie ten List Modlitewny Stróża na Murach 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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Do przyjścia Jeszui,
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