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Marzec 2014, rok żydowski 5774

LIST MODLITEWNY
STRÓŻA NA MURACH MIASTA

Zechciej wysłuchać błagań twego sługi i twego ludu izraelskiego,
z jakimi przystępują do tego miejsca…

II Kr. 6:21

Wówczas lud zaczął krzyczeć przed Mojżeszem,
a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień wygasł.

I Kr. 19:13
Istnieje Jedyny Bóg! Jedyny prawdziwy wszechmocny Bóg, który określa siebie w Piśmie jako „Bóg Izraela”.

Czułam, że powyższe fragmenty Pisma mocno do mnie przemawiają, gdy skupiłam się na wyrażeniach „przystę-
pują” i „Mojżesz pomodlił się do Pana”. Są to niezwykle mocne fragmenty dla wszystkich stróżów na murach
Jerozolimy. Fragmenty te są mocne same w sobie, ponieważ błagania zanosi tu naród Boży. Dwie grupy ludzi na
ziemi, które oddają cześć Jedynemu Bogu, to Żydzi i chrześcijanie. Kiedy oni się modlą i kiedy my się modlimy – to
wszyscy na całym świecie – wołamy do tego samego Ojca w Niebie. My, jako naśladowcy Jeszui, przychodzimy
z naszymi prośbami do Wszechmocnego w imieniu Pana, aby apelować do Niego o Jego naród wybrany, błagać
o Jego ingerencję i prosić Jego prawicę mocy o wybawienie z wielu ciężkich sytuacji. Wstawiamy się, w duchowej
rzeczywistości, za milionami z Bożego narodu, które powróciły do swojej ziemi, do swoich biblijnych granic i które
ponownie zjednoczyły się jako naród. Czynimy to, ponieważ wierzymy w Boga i Jego święte obietnice. Miłe Mu są
modlitwy tych, którzy modlą się Jego obietnicami dla Izraela. Modlenie się, aby nastąpiło coś, co można zobaczyć
jedynie w swoim duchu wymaga wiary.

Dzień i noc, 24h na dobę, w Jerozolimie, przy Ścianie Płaczu, stoją wierni Żydzi, którzy wychodzą ze swoich
domów o każdej godzinie dnia i nocy, nieustannie modląc się za swój naród i wołając do Boga w Jego wybranym
mieście: Jerozolimie.

Każdy z nas, niezależnie od tego, gdzie się znajduje, musi połączyć się z Jego narodem. Tak jak oni się modlą, tak
i my musimy się modlić, aby nasza wspólna duchowa moc modlitewna mogła sprawić różnicę i poruszyć Bożą rękę.
Wymaga to poświęcenia czasu i energii. Wymaga siły, ale jakimż przywilejem jest modlenie się jako Jego stróże za
Jego narodem. Bóg wysłucha naszych błagań i usłyszy nasze wołanie. Kiedy z miłością stoimy w modlitwie za Jego
narodem, wkraczamy w rzeczywistość forsowania bram dopóki się nie otworzą i nasze modlitwy nie zostaną
wysłuchane. Kiedy stale, regularnie i z oddaniem napieramy naszymi modlitwami, bramy się otworzą, a my przej-
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dziemy przez nie do miejsca zwycięstwa w wielu sytuacjach, w których znajduje się obecnie Izrael. Musimy nadal
stać wiarą na Bożym Słowie, a naszą bronią wojenną mają być właśnie słowa wypowiedziane przez Boga do Jego
ludu w czasach ostatecznych. On wypełni to, co zapowiedział aż do ostatniego szczegółu. Mamy mu jedynie dzię-
kować za to, że pamięta o swoich obietnicach. Nie nalegam, aby wszyscy tak robili, ale chyba dlatego, że mieszkam
w Jerozolimie, zawsze lubię się modlić zwrócona w kierunku Wzgórza Świątynnego. Widzę to miejsce z mojego
salonu. Wy, którzy mieszkacie daleko poza granicami tego wspaniałego kraju, możecie sprawdzić, czy potraficie
ustalić, gdzie znajduje się kierunek wschodni do Jerozolimy. Jestem przekonana, że Bóg wysłucha naszych modlitw
w obojętnie jakim kierunku będziemy zwróceni, jednak nie zaszkodzi modlić się w kierunku Jerozolimy zamiast
tyłem do niej. (Islamiści modlą się w kierunku przeciwnym).

„Modlitwa to… kontakt z duszą Boga, nie poprzez kontemplację czy refleksję, ale poprzez bezpośrednie zwra-
canie się do Niego. Modlitwa może być wypowiadana na głos lub w myślach, sporadyczna lub nieustanna… Jest
błaganiem Pana (II Mojż. 32:11); wylewaniem swojej duszy przed Panem (I Sam. 1:15); modleniem się i wołaniem
ku niebiosom (II Kr. 32:20); zwracaniem się do Boga i błaganiem (Job 8:5); byciem blisko Boga (Ps. 73:28); zgina-
niem kolan (Ef. 3:14)… aby modlitwa została przyjęta, musi być szczera (Hebr. 10:22), ofiarowana z czcią i nabożną
bojaźnią” (wg Easton’s Bible Dictionary).

Strzeżenie bram dniem i nocą
Moją modlitwą jest, aby poprzez biblijną soczewkę Bożego Słowa oraz poniższe punkty modlitewne, najwyż-

szy Bóg, z chwały, która Go otacza, oświecił ludzi i dał zrozumienie, jak wstawiać za poniższymi trudnymi kwestia-
mi (ale też dziękować za wszystkie dobre wieści), które posyłam Wam w tym miesiącu.

Wejdźmy razem do Bożej sali tronowej…

W czasie gdy Boży pokój panuje w niemalże całym tym cudownym kraju, sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal
jest bardzo niestabilna. Niezwykle ważne jest, aby modlić się za Siły Obronne Izraela. Możecie modlić się o jednego
konkretnego żołnierza, którego życie może zostać zachowane podczas niespodziewanego ataku czy też w trud-
nym momencie podjęcia decyzji. Proszę, pamiętajcie o Siłach Obronnych Izraela i nie zapominajcie o naszym
projekcie pomocy żołnierzom zwanym „David’s Shield” („Tarcza Dawida”), o którym możecie przeczytać na na-
szej stronie internetowej: www.cfijerusalem.org

• Wstawiajmy się o mądrość i rozwagę dla żołnierzy, aby nie podejmowali niepotrzebnego ryzyka.
Obecna armia Izraela została nazwana „najmilszą armią” świata; jednakże stoi za nią ogromna siła, gdyż są oni
strażnikami Izraela i Bóg jest ich siłą. On jest ich twierdzą. „Bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość,
prawi zobaczą oblicze jego” (Ps. 11:7). „Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniem moim, Bóg mój opoką moją,
na której polegam. Tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją” (Ps. 18:3).

• Módlmy się przeciwko potencjalnej eskalacji wojny. Największe wyzwanie dla żołnierzy stanowią działa-
nia odstraszające.

• Módlmy się o nadnaturalną czujność, gdyż detonatory, niektóre z nich nowe i budzące niepokój, są roz-
mieszczone po całym rejonie. „Pogrążyły się narody w dole, który wykopały, w sieci, którą zastawiły, uwięzła
noga ich” (Ps. 9:16).

• Warunki dotyczące negocjacji i strategii ataków stale się zmieniają z powodu wrogów Izraela - takich jak Ha-
mas, Hazbollah, Iran oraz ruch ogólnoświatowego dżihadu. Izrael potrzebuje większej mądrości wśród osób
zajmujących się podejmowaniem decyzji, a także większej pewności na polu bitwy. Błagajmy Pana, aby żoł-
nierze byli w stanie dobrze kontrolować wszystkie fronty. Oby wszystkie plany i intrygi wroga spełzły na
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niczym. „Oto poczyna nieprawość, jest brzemienny niedolą, a rodzi kłamstwo. Wykopał dół i wydrążył go;
ale sam wpadł w jamę, którą wykopał” (Ps. 7:15-17).

• Oddawajmy Bogu chwałę za chrześcijan z Arabów, beduińskich tropicieli, druzyjskich żołnierzy oraz
kobiety żołnierki ze środowisk chrześcijan z Arabów, którzy czują się nieodłączną częścią Izraela i posta-
nowili walczyć ramię w ramię z izraelskimi żołnierzami. Oby Bóg wynagrodził im to ochroną i bezpieczeń-
stwem oraz uchował ich od wszelkiego zła. „Wynagradza mnie według sprawiedliwości mojej…” (II Sam. 22:21).
Ostatnio nagłówki izraelskich gazet informowały: „Kerry wypowiedział wojnę Bogu”. Rabini w Izraelu napo-
mnieli sekretarza stanu USA, aby zaprzestał wszelkich starań o wywłaszczenie integralnych części Ziemi Świę-
tej. Powiedzieli, że oddanie ich gangowi terrorystycznemu Abbasa jest równoznaczne (według nich) z wypo-
wiedzeniem wojny Stwórcy i Władcy Wszechświata. Tak naprawdę powiedzieli: „sprzeciwiasz się woli Bożej
na podstawie mocy nadanej w Piśmie Świętym. Prosimy cię, aby nie schodził na tę niszczycielską drogę”. Na-
stępnie porównali go do Nebukadnesara II i cesarza rzymskiego Tytusa, dwóch wrogów starożytnego króle-
stwa żydowskiego, którzy zniszczyli obie świątynie w Jerozolimie, a także obalili żydowskie rządy w Ziemi
Izraela.

• Dziękujmy Bogu za szczere i odważne serca rabbiego Dova Wolpo, Yisraela Ariela, rabbiego Yigala Pizama,
rabbiego Gedalya Axelroda oraz rabbiego Bena Tziyona Grossmana. Chociaż możemy się nie zgadzać z ich
niektórymi przekonaniami, ludzie ci, jako ortodoksyjni Żydzi, znają swoje Pisma. Widzą, jak pewne narody
ingerują w Bożą wolę dla Izraela, według której Izrael ma mieć tę Ziemię i utrzymać bezpieczne granice dane
im przez Pana.

• Módlmy się o sprawujących władzę w Izraelu, zwłaszcza o premiera – Bibiego Netanjahu, aby otrzymał
dodatkowe posilenie, by poradził sobie z wieloma obowiązkami, które na nim spoczywają każdego dnia i nocy.
Módlmy się, aby jego wiara wzrastała we Wszechmocnym oraz aby rządził i władał tą Ziemią oraz słyszał Boży
głos, kiedy się modli.

• Powinniśmy wznosić do Boga wiele głębokich modlitw, gdyż dowódca wojsk Iranu publicznie ogłosił,
że są „gotowi na wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem”. Pełen pychy, militarystyczny duch, który
cechuje współczesny Iran, musi zostać złamany… Może to się stać jedynie, gdy będziemy błagać Boga, aby
zaingerował w tę trudną codzienną sytuację. Na chwilę obecną ten pełen pychy duch zwiódł narody, by myślały,
że nie mogą nic zrobić przeciwko Iranowi, bo inaczej on je zniszczy. Módlmy się, aby powstali odważni ludzie,
którzy uczynią „to, co właściwe”. Podczas gdy narody próbują dyplomatycznych rozwiązań, duch panujący
w Iranie planuje kryzys nuklearny dla świata.

Istnieje wiele więcej kwestii do modlitwy w tym miesiącu, jak chociażby wzrost antysemityzmu na świecie.
Módlmy się o Belgię, Bułgarię, Węgry, Holandię i całą Europę, aby zwróciły się do Boga i szukały Jego oblicza, Jego
Słowa i zdały sobie sprawę, że kiedy zwracają się przeciwko Izraelowi, to tak naprawdę walczą przeciwko Bogu.
Ankieta przeprowadzona niedawno wśród Żydów mieszkających w Europie ujawniła, że jeden na czterech Żydów
obawia się wychodzić na zewnątrz lub ujawnić swoją żydowską tożsamość. W jakimż godnym ubolewania świecie
żyjemy. Musimy działać, aby podczas naszej straży nie wydarzyło się nic podobnego do tego, co miało miejsce
podczas II wojny światowej… Ogłaszajmy: NIGDY WIĘCEJ!

Niech Pan wyleje wszelkie swoje błogosławieństwa na każdego jednego stróża. Prosimy, nie ustawajcie
w swoich modlitwach za CFI, gdyż szukamy miejsca, aby przenieść naszą służbę do Jerozolimy. Módlcie się o Bożą
pomoc w znalezieniu odpowiedniej nieruchomości oraz aby napłynęło finansowe wsparcie, byśmy nadal mogli
służyć rozdając.

Z niezmienną miłością z wiecznego miasta,

Sharon Sanders
Współzałożycielka, dyrektorka  Christian Friends of Israel – Jerozolima
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