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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.

Przechodzenie przez bramy modlitwy

Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu; i nie było deszczu
na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz, i ziemia
wydała swój plon. Jak. 5:17–18

„Nie lekceważmy tego, co Bóg może uczynić w naszej kryzysowej godzinie, jeżeli będziemy
szczerze szukać Jego oblicza”. (Lois J. Stucky, Herald of His Coming)

Czasem wyobrażamy sobie, że nasi ulubieni bohaterowie biblijni, z których większość miała
pochodzenie żydowskie, to byli jacyś super-ludzie; jednakże Słowo Boże mówi nam, że byli to
mężczyźni i kobiety tacy jak my. Chociaż bez wątpienia w historii Izraela wielokrotnie uwa-
żaliśmy okoliczności, które się pojawiły, za krytyczne, to jednak nie powinniśmy lekko trakto-
wać roli, jaką odgrywamy jako stróże.

 Podobnie jak izraelscy żołnierze, którzy stale walczą o bezpieczeństwo swojego narodu, tak
i my jesteśmy żołnierzami, ale w tej duchowej rzeczywistości. Walczymy razem z nimi w modli-
twie w czasie wielkiej potrzeby, który wymaga dodatkowej mocy modlitewnej, żeby zapo-
biec nieszczęściom wśród Bożego drogocennego kraju i ludu. Pamiętajmy więc, że jeżeli należy-
my do Pana, to każdy z nas może się modlić tak jak Eliasz i zmienić sytuację, z jaką zmaga się Izrael
(oraz narody, z których pochodzimy). Jeżeli pokusi nas, by umniejszać znaczenie naszego powołania
jako stróżów, to tak naprawdę w końcu zaczniemy umniejszać powołanie, jakie Bóg nam dał.

Hebrajskie słowo „darasz” oznacza „szukać w modlitwie, prosić w uwielbieniu czy usilnie
błagać Boga”. Ponieważ Izrael codziennie musi walczyć ze złem otaczającym go z wszystkich
stron, to nie powinniśmy bagatelizować wezwania do wstawiennictwa w tej kryzysowej godzi-
nie. Podczas gdy Izrael bada swoją duszę przed Wszechmogącym Bogiem i próbuje czynić kroki
ku jej poprawie, wróg wysyła falę sprzeciwu i rozmyślnego potępiania wszystkiego tego, do
czego Bóg powołał Izrael.

Proszę, dołączcie do nas, dostrzeżcie, jak Duch Święty działa w tej ziemi, ale uświadomcie
sobie również zaciekłą i ewidentną walkę przeciwko temu, by Izrael stał się „światłością świa-
ta”. Nasze szczere modlitwy sprawią różnicę, gdy będziemy „darasz” w modlitwie – uwielbiać
i błagać Pana Panów i Króla Królów! Wszyscy zostaliśmy powołani na tę kryzysową godzinę!

Powołanie stróżów w kryzysową godzinę

Chwalmy Boga za to, że są chrześcijanie, którzy prawdziwie naśladują Jeszuę (Jezusa) i znają
Jego głos. Kiedy słyszą Jego głos, są posłuszni, w przeciwieństwie do pewnego chrześcijańskiego
pastora z tzw. „pasa biblijnego” (regionu w USA, na którym dominują konserwatywni prote-
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stanci), który przyznał niedawno, że oddaje cześć Allahowi (ponoć dlatego, żeby okazać szacu-
nek muzułmańskim bliźnim). Do tego episkopalnego kościoła w Smithfield w Płn. Karolinie,
dołączyli też pastorzy ze Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego, Zjednoczonego Kościoła
Chrystusa i trzech innych kongregacji baptystycznych. (Leo Hohmann, „Christian pastor in Bible
Belt admits personallny worshipping Allah”, 15 maja 2017).

Wygląda na to, że zwiedzenie szerzy się w kościele oraz w pewnych ważnych kręgach
w Izraelu. Módlmy się i przechodźmy przez bramy i napierajmy na nie we wstawiennictwie
i modlitwie aż chmura zwiedzenia podniesie się. Dochowujmy wierności w oddawaniu czci
Jedynemu Bogu Izraela. Jako chrześcijanie nie możemy sobie pozwolić na zwiedzenie, gdy żyje-
my w czasach tak bliskich końca. Chwalmy Boga za tych, którzy „słuchają”, są posłuszni i troszczą
się o tę ukochaną ziemię i naród. Możemy być jedynie ludźmi, ale pamiętajmy, że Eliasz też był
człowiekiem!

Módlmy się do naszego Ojca w niebie

• Wołajmy do Pana, by powstrzymał ducha poparcia dla małżeństw homoseksualnych, co
jest niezwykle ważką kwestią w Izraelu. Ponad 200 tys. ludzi wyszło na ulice w poparciu dla
tego, czemu Biblia (Hebrajskie Pisma) stanowczo się sprzeciwia jako odrazie dla Pana. Modlimy
się, aby duchowi pasterze Izraela byli szczerzy wobec narodu i sprzeciwiali się tej obrazie Króla
Izraela. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość;
obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich. III Mojż. 20:13

• Błagajmy Pana, aby zakończył ten upadek moralny i religijną hipokryzję w Izraelu. Po-
dobnie jak pastorzy w kościele, tak wielu znaczących rabinów popadło w grzech. To czas, kiedy
musimy przynosić duchowych przywódców przed Pana, aby przekonywał o grzechu, by nie
prowadzili trzody (zarówno żydowskiej jak i chrześcijańskiej) w przekonaniu, że pewne rzeczy
są „w porządku”. Sąd rozpocznie się od domu Pana.

• Nakłaniajmy Pana, aby w swym gniewie nie zapominał o miłosierdziu, bo zarówno Izra-
el jak i kościół potrzebują duchowej korekty. (Iz. 63:7)

• Przypominajmy Panu, że śpiew o pięknie Morza Galilejskiego ustał, gdyż Jezioro Gene-
zaret (Morze Galilejskie) od czterech lat wysycha. Z tego powodu przestano z niego pompo-
wać wodę dla kraju. Proszę, módlcie się, aby spadło wiele deszczu tej zimy oraz o pokutę, która
jest bardzo potrzebna. Gdy On zatrzyma wody, nastaje posucha; gdy je wypuści, niszczą ziemię.
(Job 12:15) Co prawda człowiek potrafi doprowadzić do postępu technologicznego i medycz-
nego, ale nie potrafi zapanować nad ciałem, tak samo postęp technologiczny i medyczny nie
może sprowadzić deszczu. Może to sprawić jedynie pokuta.

• Stójmy w modlitwie za narodem żydowskim, który przygotowuje się do klęski żywioło-
wej w postaci silnego trzęsienia ziemi. Premier Netanjahu podkreślił, że ludzie powinni „wyjść
z domów i budynków”, co jest najbezpieczniejsze w razie trzęsienia ziemi. Módlmy się, aby
Izrael nieustannie znajdował się w najbezpieczniejszym z miejsc to jest „w woli Pana”. Niektó-
rzy wierzą w potęgę militarną i działania wojenne, ale Izrael powinien zaufać Panu Bogu Izraela.
Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego. Ps. 20:8

• Dziękujmy Panu, że w siedzibie głównej ONZ „od dwudziestu lat spotyka się chrześci-
jańska grupa modlitewna… w Nowym Jorku, żeby modlić się o państwo Izrael… W czasie
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Sharon i Ray Sanders

Do czasu Jego przyjścia,

Sharon Sanders

przerw na lunch pracownicy ONZ zbierają się… Ta wielowyznaniowa grupa od lat modli się
o to samo… o przywódców światowych, a w szczególności o państwo Izrael”. (Breaking Israel
News, Adam Berkovitz) Serce króla w ręku Pana jest jak strumienie wód; On je kieruje, dokąd chce.
Przyp. 21:1

• Pamiętajmy o obietnicach Pana, że uczyni Jerozolimę duchowym centrum całej ziemi
oraz swoją szczególną chlubą. I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie
uczyni go sławnym na ziemi! Iz. 62:7

• Ogłaszajmy Boże obietnice, że pomimo wielu zagrożeń wojną w rejonie Bliskiego
Wschodu, zwłaszcza przeciwko narodowi żydowskiemu, Izrael w wielkiej liczbie znacznie się
modlić i z serc wołać od Boga, prosząc o przebaczenie, że za bardzo stali się jak reszta świata.
Bóg jest Bogiem przebaczającym i miłosiernym, ale pragnie, aby Izrael należał tylko do Niego.
Nie uczynił tak żadnemu ludowi, dlatego nie znają jego praw. Alleluja. Ps. 147:20

• Dziękujmy Panu za ścieżkę, która doprowadziła prezydenta Izraela, Reuwema Riwlina,
do jego pozycji. Spotkał się on niedawno z liderami kościoła w Jerozolimie i powiedział: „Chrze-
ścijanie i Żydzi są braćmi” i potępił nasilające się prześladowania chrześcijan na Bliskim Wscho-
dzie. (Israel Today, maj 2017). Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podo-
ba. Ps. 37:23

Kochamy naród izraelski i Żydów i widzimy wielki postęp w sferze duchowej, co wskazuje
na to, że Bóg działa potężnie w wielu dziedzinach, nawet jeśli chodzi o przygotowanie na przyj-
ście Mesjasza. Widzimy jak „chwała” narodów słabnie, a Izrael wybija się; jednak pozostają
poważne kwestie, z którymi należy się uporać w Duchu. Niech więc „Ruach” (hebr. Duch/
wiatr) Boży prowadzi nas, gdy modlimy się w tych czasach kryzysu.


