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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.

Wznosi się ogólnoświatowa modlitwa płynąca z wielu narodów

Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby mu służyć i aby miłować imię Pana, być jego sługami,
wszystkich, którzy przestrzegają szabatu, nie bezczeszcząc go, i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę
na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Iz. 56:6-7

Wszystkie Boże góry otaczające Jerozolimę są święte. A jedną z nich Bóg nazywa swoją świętą górą
(Ps. 2:6). Tylko jedna góra dostąpiła zaszczytu bycia nazwaną Bożą górą, ponieważ to na niej stanie Boży
dom, który otrzyma konkretną nazwę – a mianowicie „dom modlitwy dla wszystkich narodów”. Marek
pisze o wyzwaniu, jakie rzucił Jezus: „I nauczał, mówiąc im: Czyż nie jest napisane: Dom mój będzie
przez wszystkie narody nazywany domem modlitwy?” (Mar. 11:17). Wszyscy stróże na murach Jerozo-
limy są częścią tego domu modlitwy. Dotyczy to też tych osób z całego świata, które korzystają
z materiałów CFI, żeby modlić się o pokój dla Jerozolimy (Ps. 122:6) i wszelkie kwestie związane
z bezpieczeństwem i pomyślnością narodu żydowskiego. Tych, którzy modlą się w wielu językach i na
różnych kontynentach, łączą dwie wspólne rzeczy: wszyscy kochają Jezusa i Jego naród.

Równocześnie na świecie szerzy się zwiedzenie, że Jezus, Syn Boży, nie jest Bogiem. Chociaż pełne
objawienie nie jest nam dane, to jednak tajemnica Trójjedynego Boga jest wystarczająco jasna w Bożym
Słowie i pokazuje, że jest jeden Bóg, ale składa się On z trzech Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
W Biblii znajdziemy potwierdzenie, że Jezus, Syn, jest Bogiem: „Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na
wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawi-
dziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy
twoich” (Hebr. 1:8-9).

Gdy szerzy się zwiedzenie, niezbędna jest znajomość Słowa Bożego. Należy je rozważać i studiować
w kontekście – szukając znaczenia w pierwotnym języku i kulturze, jeżeli to konieczne, zamiast sugero-
wać się zachodnimi perspektywami. Uznajmy, że Bóg Izraela jest jedynym Bogiem. Umocnijmy swoje
serca w prawdzie, że Jezus jest największym Synem Izraela, jaki się kiedykolwiek urodził (w ciele) i że
naprawdę jest Mesjaszem. A Ruach ha-Kodesz (hebr. Duch Święty) jest Duchem jedynego prawdziwe-
go Boga, który kocha zarówno Żydów jak i pogan.

Jezus, który jest Bogiem, zganił Żydów kupujących i sprzedających na dziedzińcach świątynnych:
„I rzekł im: Napisano: Dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię
zbójców” (Mat. 21:13). Tym sposobem podkreślił znaczenie domu modlitwy i powtórzył słowa proroka
Jeremiasza, który przekazał nam słowa Boga: „Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom,
który jest nazwany moim imieniem? Oto i Ja to widzę – mówi Pan” (Jer. 7:11).

Musimy uważać, żeby nie zinterpretować źle tych nagan. Bóg obiecał bowiem: „…na dom Dawida
i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania” (Zach. 12:10). „W owym dniu dom Dawida
i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości” (Zach.
13:1).

Bóg pragnie błogosławić ludzi z narodów świata, którzy będą błogosławili Jego naród żydowski
(IV Mojż. 24:9) – ludzi, którzy będą modlili się o miasto, w którym stanie dom modlitwy dla wszystkich
narodów: o Jerozolimę. „Wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy.
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Sharon i Ray Sanders

Do czasu Jego przyjścia,

Sharon Sanders

Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem
modlitwy dla wszystkich ludów”. (Iz. 56:7)

W lutym miało miejsce wydarzenie historyczne, a mianowicie chrześcijanie dołączyli do izraelskich
Żydów w Knesecie, aby studiować Słowo Boże. Dean Bye skomentował to w następujących słowach:
„Uczy to pokory. Modlę się, aby Pan pozwolił jeszcze wielu chrześcijanom przeżyć coś takiego i wrócić
do narodów jako ambasadorzy («szigurim») – by widzieli, że najprawdopodobniej żyjemy w najbardziej
ekscytujących czasach od zmartwychwstania Jezusa Chrystusa” („Knesset Bible Study Brings Jews and
Christians Together”, «Na studium biblijnym w Knesecie zbierają się Żydzi i chrześcijanie», CBN News,
23/02/18).

Módlmy się z dziękczynieniem

• Dziękujmy Bogu za to historyczne studium biblijne w Izraelu, kiedy chrześcijanie zostali zaprosze-
ni, aby dołączyć do izraelskich Żydów w Knesecie, by studiować Słowo Boże.

• Ogłaszajmy Pismo, które czytano tamtego dnia: „Teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi,
którzy mnie otaczają. W namiocie jego będę składał ofiary przy okrzykach radości, będę śpiewać
i wysławiać Pana”. (Ps. 27:6)

• Radujmy się, że słowa proroków naprawdę wypełniają się na naszych oczach, gdyż ludzie z całego
świata przyjeżdżają, żeby studiować Biblię w Jerozolimie, jak to obiecał Bóg w Ks. Izajasza. „I pójdzie
wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas
uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon,
a słowo Pana z Jeruzalemu”. (Iz. 2:3)

• Oddajmy Bogu chwałę, że Biblia, która na przestrzeni wieków stanowiła podłoże podziałów, staje
się źródłem jedności między Żydami i chrześcijanami. „Całe Pismo przez Boga jest natchnione
i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwo-
ści…” (II Tym. 3:16-17)

• Wysławiajmy naszego Pana Boga, że wypełnia się to, co najważniejsze. „Powrót do Izraela nazy-
wamy syjonizmem. Syjon to nazwa Wzgórza Świątynnego, a związek z domem modlitwy dla wszyst-
kich narodów to dokładnie to, o czym mówimy, co oglądamy właśnie tutaj. To właśnie to, co się
teraz dzieje” (Rabbi Yehuda Glick, (“Knesset Bible Study Brings Jews and Christians Together”, CBN
News, 23/02/18).

Żyjmy dla Boga i wierzmy w Jego obietnice!


