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W czasie wojny

Mówcie do Boga:… Wrogowie twoi schlebiają ci dla wielkiej mocy twojej. Ps. 66:3

Lipiec 2015 / Rok żydowski 5775

Musimy modlić się o pokój, ale przygotowywać się do wojny. Nie jesteśmy obecnie w stanie
wojny, jednak wszędzie wokół nas pojawiają się oznaki konfliktu. Musimy pamiętać, że kiedy
rzeczywiście nadejdzie czas wojny, to wszystko, co naprawdę będzie się liczyło, to pomoc na-
szym sąsiadom oraz modlitwa! Izrael przygotowuje się, ale nie wydał jeszcze żadnej deklaracji.
Przyglądamy się po prostu „znakom”, które pojawiają się na horyzoncie i przygotowujemy się.
Przygotowujemy się traktując poważnie znaki czasu, wydarzenia wokół nas i uświadamiając
sobie, co tak naprawdę jest ważne w życiu, ponieważ podczas wojny ludzie giną. Jeżeli resztka
prawdziwie wierzącego kościoła na świecie będzie się prawdziwie modlić, jak to było dawniej
(w przypadku takich osób jak: Rees Howells, Praying Hyde, Andrew Murray oraz wielu innych),
możemy odwrócić bieg wydarzeń i poruszać Bożą Ręką nad Jego narodem wybranym tutaj,
w Ziemi Izraela. Musimy reagować na obecny kryzys, który widzimy wokół nas. Skoro muzuł-
manie potrafią się modlić cały dzień i noc, wołając do allaha, to tym bardziej Żydzi i chrześcijanie
powinni podnieść swoje głosy do Boga, krzycząc: „NASZ BÓG, BÓG IZRAELA JEST POTĘŻ-
NIEJSZY! Do Niego należy zwycięstwo!”

Żydzi i chrześcijanie modlili się razem w Jerozolimie o Dzień Niepodległości. Powinniśmy
jednak CODZIENNIE łączyć nasze modlitewne i duchowe siły i wzywać Imienia Wszechmoc-
nego Pana Boga, który jest Bogiem armii izraelskiej. Możemy wygrać wojnę z niepokojem,
wiarą osiągając zwycięstwo. Musimy mieć zwycięstwo nad mocami ciemności, aby odnieść zwy-
cięstwo w jakiejkolwiek bitwie. My, jako chrześcijanie, wiemy, że Jeszua (Jezus) zwyciężył już za
nas ciemność i On będzie też z nami w modlitwie o swój naród wybrany – Izrael. Cena bitwy
jest ogromna, ale my nie możemy nigdy, przenigdy się poddawać! Patrząc na to, co obecnie
dzieje się na naszej planecie, na wszystkich kontynentach widzimy jakieś przejawy rewolucji,
buntu, przemocy i przelewu krwi. Izrael zewsząd otacza islamski półksiężyc, który próbuje
w pełni rozgościć się na naszym niebie. Ale my wiemy, że BÓG IZRAELA jest większy, że BÓG
IZRAELA jest potężniejszy, BÓG IZRAELA jest silniejszy niż jakikolwiek inny bóg na tej ziemi,



– 2 –

który podnosi swoją ohydną głowę przeciwko Niemu. Musimy wierzyć, musimy zachowywać
wiarę, musimy w modlitwie staczać te bitwy, do których On oczekuje, że dołączymy. Być może
już zbliżają się najcięższe godziny i nasza modlitwa powinna brzmieć: „Panie, zachowaj mnie
w duchu modlitwy”… o ukochany Izrael i nasze narody.

Wejdźmy razem do Bożej sali tronowej

Izrael: Izraelskie Dowództwo Wewnętrzne, przygotowując się na najgorsze, rozpoczęło
zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia przeciwrakietowe. Siły Obronne Izraela, policja, strażacy,
rząd i jednostki lokalne ćwiczyły scenariusze równoczesnego ataku na Izrael z północy i połu-
dnia oraz przygotowania do wypadków z masową liczbą ofiar. Dodatkowo izraelska policja,
Magen David Adom (Czerwona Gwiazda Dawida – najważniejsza służba ratunkowa w Izraelu),
służba straży pożarnej i ratownictwa także ćwiczyły sytuacje, gdy kraj znalazłby się w typowym
ataku rakietowym z północy i południa. Kolejny atak rakietowy stanowi wyzwanie dla izrael-
skich planistów wojskowych, by powstrzymać ISIS i Hezbollah przed wtargnięciem do Gazy,
ponieważ ISIS wykradło ostatnio rakiety z linii produkcyjnej Hamasu, aby zaatakować Izrael.
Premier Netanjahu wyznaczył szeroką, sterylną  strefę wokół Gazy. Izraelskie środowisko dru-
zów (niektórzy z nich to wysokiej rangi oficerowie Sił Obronnych Izraela) wywiera nacisk na
premiera Izraela, ministra obrony oraz naczelnego dowódcę Sił Obronnych Izraela, by przyszli
z pomocą ich syryjskim braciom w Syrii.

Dowódca druzyjskiego batalionu „Herev” Sił Obronnych Izraela (CC-BY-SA-2.0, Kika Sso, źródło: wikipedia)

• Módlmy się, aby wojenny krzyk: „Jerozolima powinna na wieki należeć do Arabów i muzuł-
manów! Powinna być wieczną stolicą niepodległego państwa palestyńskiego i całego narodu
islamskiego!”, był niczym jak tylko wiatrem, który uderzy we własną nienawiść spragnionych
wojny bojowników Hamasu (Hamas znaczy „przemoc” w języku hebrajskim).

• Dziękujmy Bogu za to, że pomimo nieustających pogróżek ze strony arabskiego świata
radykalnego islamu, naród żydowski ma ostatecznie przywilej i błogosławieństwo od Boga
dla ich pokolenia, by rzeczywiście powrócić, zamieszkać i pomóc budować Jerozolimę (Jer. 3:17).

• Chwalmy Boga za pokolenia Żydów, które znosiły prześladowania i trudności z nieza-
chwianą wiarą, że pewnego dnia, niezależnie za ile wieków, ich potomkowie powrócą do
ojczyzny. Bóg wypełnił swoją obietnicę, że wrócą do swoich granic. Jest jeszcze nadzieja
dla twojego potomstwa – mówi Pan – i wrócą synowie do swoich siedzib. Jer. 31:17
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• Wstawiajmy się za przywódcami Izraela, aby na taki czas jak ten wyłoniło się silne przy-
wództwo, które będzie podejmowało w przyszłości właściwe decyzje.

• Błagajmy Pana, aby odmienił serca Żydów, którzy czują się osamotnieni wśród narodów
i wyjeżdżają z krajów, w których mieszkają, jednak popełniają ogromny błąd emigrując do
innych państw zamiast do Izraela. Pewna służba modli się na przykład, aby ustała błędna alija
z Francji do Wielkiej Brytanii. Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Jeszcze będą mówić
to słowo w ziemi judzkiej i w jej miastach, gdy odmienię ich los: Niech ci błogosławi Pan,
niwo sprawiedliwości, góro święta! I zamieszka w niej Juda i wszystkie jego miasta ra-
zem, rolnicy i ci, którzy ciągną ze stadem, gdyż pokrzepię duszę umęczoną i nasycę
każdą duszę zgłodniałą. Jer. 31:23-25

• Wzywajcie Pana, aby objawił się w potężny sposób Izraelowi, aby mogły się dokonywać
potężne rzeczy dla głoszenia Jego Imienia wśród narodów. Wołaj do mnie, a odpowiem ci
i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz! Jer. 33:3

Bliski Wschód: CBN podało w wiadomo-
ściach: „Irackie wojsko walczące z ISIS mogłoby
się uczyć od oddziałów kurdyjskich. W spustoszo-
nym mieście Kobani wszędzie widać zniszczenie
i dewastację. Jednak odnotowano, że ludzie po-
woli wracają do tego miasteczka, z którego po-
zostało 30% z tego, co było. Nie ma bieżącej wody
ani prądu, brakuje żywności… Ludzie przygoto-
wują sobie na ogniskach ryż i fasolę. Nie wiedzą,
co przyniesie jutro. Wielu z nich nie chce być już
muzułmanami i niektórzy nawracają się na chrze-
ścijaństwo. Z chrześcijańską miłością rozdawane
są im Biblie w języku kurdyjskim. Zdanie wypo-
wiedziane przez jednego z tych, którzy przeżyli,
ujawniło odwagę Kurdów. Powiedział on: «Nik-
czemność ISIS zmiażdżyła to miasto, ale nie jego
mieszkańców»”. Nikczemność pochłonęła życie

wielu chrześcijan w Iraku, także tych, którzy nie zaparli się Jezusa… jednak wiara w tych lu-
dziach pomogła poskromić królestwa, gdyż walczyli mężnie dla Imienia Chrystusa. …inni zaś
zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwych-
wstania. (Hebr. 11:35) Oby Bóg pomógł Kurdom otrząsnąć się po tym koszmarze. Oby wielu
z nich znalazło pokój w sercach poprzez Jeszuę, Jezusa Chrystusa. W wywiadzie przeprowa-
dzonym 29 maja w radiu „Głos Męczenników” podano, że jeden z bojowników ISIS, który
rozkoszował się zabijaniem chrześcijan, idzie teraz za Jezusem. W niedawnym czasie utworzo-
no chrześcijańskie milicje, podobne do tej w Iraku, aby chronić dzielnice chrześcijańskie. Nikt
im nie pomagał i byli zdani tylko na prywatne datki i szkolenia prowadzone przez indywidual-
nych obywateli Stanów Zjednoczonych. W zasadzie chrześcijanami tymi nie zainteresował się
żaden zachodni rząd.

• Wołajmy, aby ten bunt przeciwko Bogu Izraela ostatecznie przyciągnął wielu do Niego. Zły dąży
tylko do buntu, lecz zostanie przeciwko niemu wysłany okrutny posłaniec. (Przyp. 17:11)

• Módlmy się żarliwie, aby bojaźń Pana zstąpiła na tych nikczemnych ludzi, by zostali uchro-
nieni przed wieczną śmiercią. …dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. (Przyp. 16:6)

• Dziękujmy Bogu za tych, którzy słyszeli o miłości Mesjasza, która jest silniejsza niż zło. Ucho,
które słucha zbawiennego napomnienia, chętnie przebywa w gronie mędrców. (Przyp. 15:31)
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Narody: Wszystkie narody ziemi powinny pokutować ze swojej postawy i uprzedzeń wo-
bec Izraela. Jeden z długoletnich sojuszników Izraela – Stany Zjednoczone – podjęły ostatnio
decyzję w Sądzie Najwyższym, aby odrzucić prawo, by w paszportach identyfikować Jerozoli-
mę jako miasto w Izraelu. Również odmowa ze strony narodów świata, aby uznać Jerozolimę za
wieczną stolicę Izraela jest poważnym błędem. Krzywdzi to sam świat bardziej niż krzywdzi to
Izrael, ponieważ wiemy, że Słowo Boże i tak się wypełni.

• Prośmy Pana usilnie, aby ożywił narodom Bożą prawdę odnośnie Izraela i tego jak mogą
być ubłogosławione. I będę błogosławił błogosławiącym tobie… I Mojż. 12:3

• Stójmy w wyłomie za przywódcami, aby mieli odwagę zająć stanowisko za Jerozolimą jako
stolicą Izraela i uzyskać poparcie dla jej uznania, tak by Bóg mógł być uwielbiony w swoim
wyborze tego Miasta – wybranego, aby tam mieszkało Jego Imię. (II Kr. 33:4)

• Dziękujmy Bogu za wszystkich chrześcijan w każdym narodzie, którzy stoją za Izraelem
i modlą się o niego, nawet jeżeli ich rządy nie stoją po stronie Izraela. Dziękujmy Bogu za
tych w Pakistanie, Indiach, Iraku, Iranie i wielu innych miejscach, w których wierzący mówią
nam, że stoją w modlitwie za Izraelem.

Jeszcze raz powtórzę: obecnie nie prowadzimy z nikim wojny, ale zbliża się ona nieuchron-
nie i dlatego nie możemy milczeć, ale musimy wstawiać się za Izraelem. Nie możemy ustawać
w wołaniu w modlitwie i wstawiennictwie. Rzesze ludzi znajdą się w „dolinie sądu” (Joel 3:14)
w dniach ostatecznych, próbując ustalić, po której stronie się znajdują. Wiem, że Wy, którzy
modlicie się za Izraelem, stoicie po właściwej stronie – po stronie Pana – i będziecie mocni
i w pełni wykorzystacie ten cudowny dar modlitwy, którym Was Bóg obdarzył. Modlitwa nie tylko
porusza górami, ale także Bożą Ręką, gdy wiara jest tą laską i kijem (Ps. 23) dającymi mocy modlitwie.
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