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Na horyzoncie pojawiają się problemy

„Modlitwa to najważniejszy czynnik w rozszerzaniu Królestwa… Jeszua nauczał, że powinni-
śmy się modlić: «Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja». Jest to modlitwa upoważniająca
do ustanawiania Bożych rządów w każdej sferze, której jesteśmy częścią… Pojedyncza i zbio-
rowa modlitwa oraz post są niezbędne w szerzeniu Królestwa”. (Dan Juster)

Jako stróże na murach miastach, którzy wiernie zanosimy posiadające moc i żarliwe modli-
twy, nie możemy przeoczyć znaków pojawiających się na horyzoncie naszych teleskopów. Na
zdjęciu poniżej widzimy szefa sztabu Sił Obronnych Izraela, Beniamina Gantza, na Wzgórzach
Golan wskazującego dłonią na coś, co zobaczył. Dostrzegł problemy. Kolejne miesiące roku
krwistoczerwonego księżyca mogą tak naprawdę przynieść jesień i zimę burzliwego konfliktu –
o wiele gorszego niż ostatni konflikt z Gazą, który dopiero co się zakończył. Konflikt ten będzie
wymagał duchowej wnikliwości i nadnaturalnej czujności i uwagi odnośnie tego, co dzieje się
w Izraelu, zwłaszcza na jego północnej granicy. Najważniejsze, abyśmy byli gotowi i czujni, po-
nieważ gdy nastąpi atak lub eksplozja i zaczną się kłopoty, powinniśmy wiedzieć, jak postępo-
wać i modlić się w Duchu. O jednej rzeczy musimy wszyscy, jako stróże wyznaczeni na swoich
posterunkach, pamiętać: nie ustawajmy, módlmy się dalej! Nie możemy zapominać, że mamy
„modlić się Słowem”, gdyż modlenie się Słowem Bożym oznacza, że nie zbłądzimy, lecz będzie-
my się modlić zgodnie z Bożą wolą. Dan Juster napisał też: „Modlenie się w Jego Imieniu nie
oznacza wypowiadania jakiejś magicznej formuły. W hebrajskim kontekście oznacza to modle-
nie się zgodnie ze znaczeniem Jego Imienia, istotą tego, kim On jest. Nasze pragnienia stają się
takie jak Jego”. Imię naszego Mesjasza dosłownie oznacza „zbawienie” (Jeszua).

Wierzę, że nigdy wcześniej nie byliśmy bliżej Jego powrotu. Wznośmy dalej kielich wierno-
ści, niosąc ten naród na skrzydłach modlitwy i miłości, ponieważ Bóg bardzo kocha swój naród
wybrany, a my powinniśmy kochać to, co On kocha. Te „problemy na horyzoncie” pojawiają się
za sprawą chorych i straszliwych organizacji zwanych ISIS i Hamas (po hebrajsku „hamas” tak
naprawdę znaczy „przemoc”). Obie one są gałęziami niezwykle trującego drzewa. Chociaż
niektórych może gorszyć to, że nie modlimy się o ich zbawienie, dobrze jest modlić się, aby Bóg
w nadnaturalny sposób przedarł się przez nikczemne umysły zwyrodniałych i niemoralnych
ludzi. Znamy świadectwa muzułman i potomków fanatycznego islamu, którzy zobaczyli światło
Boga, Boga Izraela, a także Jeszuę, Jego Mesjasza i ich życie uległo całkowitej zmianie. Musimy
jednak pamiętać, że jeżeli tolerujemy zło i nic nie robimy, zło rozprzestrzenia się. Nie ma nic
ważniejszego niż modlitwa, która stanowi główne narzędzie w poszerzaniu Królestwa Bożego.
Nie ustawajmy w naszych modlitwach!

Poniżej umieszczam bogaty w informacje artykuł z „Jewish Press”:
„Według Gantza Izrael jest najbardziej zagrożony od strony północnego frontu, który opisuje

jako «najgroźniejszy obszar pod względem skali i prawdopodobieństwa konfrontacji». Zapytany
o to, czy wywiadowi udało się określić konkretne zagrożenie ze strony Hezbollahu w Libanie,
Gantz odpowiedział, że planiści wojskowi wywnioskowali, iż częścią prowadzonych przez nich
walk będzie podjęcie takich akcji. Słyszeliśmy jak przywódca Hezbollahu – Hassan Nesrallah
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Szef sztabu gen. broni Beniamin Gantz odwiedzający Batalion „Golani” podczas ćwiczeń na Wzgórzach Golan
(foto: Ori Shifrin, źródło: IDF)

powiedział: «Podbiję Galileę». Nie to miał dosłownie na myśli, lecz zrobił aluzję do działań ofen-
sywnych Hezbollahu w północnym Libanie i Syrii.

Gantz, zapytany o tunele terrorystyczne na północy, powiedział: «Nic nie wiadomo o żad-
nych czynnych tunelach, lecz cały czas kontrolujemy sytuację». Dodał też: «Tunele te budowane
są po to, aby przejść przez obszar kontrolowany przez armię i wywiad Izraelskich Sił Obron-
nych. Na południu terroryści używali tuneli, gdyż droga naziemna była zablokowana. Na półno-
cy teren jest inny. Nie jest to takie proste. Topografia umożliwia przejście go także drogą na-
ziemną»”. (Amos Regev i Yoav Limor dla Jewish Press, 7 października 2014).

Wejdźmy do Bożej sali tronowej, by modlić się razem:

Gdy Izraelskie Siły Obronne próbują dokładnie ustalić, gdzie znajdują się punkty zapalne, my
także powinniśmy umieć rozpoznać i zlokalizować obszary potencjalnego konfliktu na naszych
mapach Izraela (jeżeli takiej nie posiadacie, sprawdźcie na Internecie). Odszukajcie obszary,
z których izraelskim cywilom grozi największe niebezpieczeństwo i gorliwie i z całego serca
zanoście do Pana błagania za tym narodem, który wszyscy tak bardzo kochamy. Chwalmy Pana
za to, że okazał swoją silną rękę nad Izraelem podczas ostatniego konfliktu w Gazie oraz że
trzyma Izrael i nigdy nie zasypia na swoim posterunku. Ci z Was, którzy jeszcze nie otrzymali
mojego raportu specjalnego „Miracles over Israel” („Cuda nad Izraelem”), mogą napisać do mnie
(sharon@cfijerusalem.org), a ja prześlę bezpłatną kopię w języku angielskim. Proszę Was jedynie,
abyście przekazali go dalej, by Bóg odebrał sobie chwałę, której jedynie On jest godzien!

• Módlmy się, aby Izrael szczerym sercem polegał jedynie na Bogu, a nie na człowieku czy
innych narodach. Udziel nam pomocy przeciw wrogowi, bo niczym jest pomoc ludzka!
Ps. 108:13
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• Błagajmy Pana i prośmy, aby tarcza i ochrona były roztoczone wokół każdego izraelskiego
żołnierza. Wielu żołnierzy to mężowie modlitwy i wiary. Słowami nienawistnymi otaczają
mnie i zwalczają mnie bez przyczyny. Oskarżają mnie za miłość moją, chociaż ja się za
nich modlę. Ps. 109:3,4

• Dziękujmy Bogu za wspaniałych żołnierzy i żołnierki w Izraelskich Siłach Obronnych, któ-
rzy opiekują się swoimi wrogami, kiedy są ranni. Wielu Syryjczyków żyje i ma się na dzień
dzisiejszy dobrze, gdyż przekroczyli granicę i w Izraelu znaleźli schronienie i kliniki, w któ-
rych opatrzono im rany.

• Prośmy Boga, by zesłał zamęt do obozu wrogów Izraela. Niech okryją się hańbą oskarży-
ciele moi i niech się przyodzieją swym wstydem jak płaszczem! Ps. 109:29

• Módlmy się, aby media relacjonujące konflikty podawały zgodne z prawdą informacje, a nie
stronnicze opinie – zwłaszcza że świat potrzebuje poznać prawdę o narodzie izraelskim i ich
zmaganiach z agresywnymi sąsiadami. …bo otworzyły się przeciwko mnie usta bezbożne i
zdradliwe. Mówią przeciwko mnie językiem kłamliwym! Ps. 109:2

Na koniec jeszcze w pokorze proszę Was o modlitwę za mnie samą (oraz moją córkę Stacey
Howard), gdyż wyjeżdżamy na miesiąc (9 października do 11 listopada) na Daleki Wschód.
Proszę wszystkich tych, którzy wiernie nas wspierają i wstawiają się za nami, aby modlili się
o nasze bezpieczeństwo, Bożą ochronę, bezpieczne przeloty oraz by Pan strzegł naszego wyj-
ścia i przyjścia, a także aby nasze usługiwanie i nauczanie Słowa Bożego na temat Izraela i Ko-
ścioła w tych proroczych czasach przyniosło wiele owocu.

Oby Bóg Izraela posłał swoje posilenie z Syjonu,

Do czasu Jego przyjścia,

Sharon Sanders

Współzałożycielka, dyrektorka
Christian Friends of Israel – Jerozolima

www.cfijerusalem.org, e-mail: sharon@cfijerusalem.org

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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