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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.

Centrum światowej uwagi

…Tak jest z Jeruzalemem. Umieściłem je pośród narodów, a dokoła niego kraje. (Ez. 5:5)

Nazwa Syjon, po hebr. Cijon, pochodzi od czasownika „lecajen”, który oznacza „zaznaczyć
coś” lub „podkreślić coś”. Dlatego też opisuje Syjon jako Boże centrum uwagi i wpływu na
narody ziemi. Powodem, dla którego nazywa się „Syjon”, jest to, że Bóg wybrał to miejsce
z wszystkich innych na świecie. Wystarczy prosta analiza hebrajskich słów, a w nowy i piękny
sposób otworzy się dla nas głębia Pisma, wcześniej skrywająca się za tłumaczeniami. „Czytanie
Biblii zawsze i wyłącznie w tłumaczeniu to jak słuchanie Bacha granego zawsze i wyłącznie na
harmonijce. Poznasz melodię, ale pozbawisz się wszystkiego innego”. (Israel Study Centre, Dr
Eli Lyzorken-Eisenberg, www.israelstudycenter.com)

Jakie to wspaniałe, że obecnie mamy biblijnych uczonych prosto z Jerozolimy, którzy chcą
nauczać narody, zwłaszcza chrześcijan, o kontekście, okolicznościach, tle i znaczeniu oryginal-
nych tekstów naszych Biblii. To dlatego nasze kościoły i wspólnoty mają o wiele większą świa-
domość korzeni naszej wiary, Tory. Zachęcam każdego do dowiadywania się więcej na temat
głębszej interpretacji przez żydowskie soczewki. Nazwa Izrael zacznie się wam rzucać w oczy
w gazetach i wiadomościach telewizyjnych i internetowych. Jeruzalem niezmiennie stanowi cen-
trum światowych kontrowersji i sporów.

Do wszystkich innych kwestii dochodzi jeszcze ta, ze Izrael stanowi problem dla radykalnego
islamu i jego ideologii, która przeciwstawia się temu, do czego Pan Bóg przeznaczył swój lud. To
dlatego fanatyczny islam nie zgadza się, aby Miasto Syjonu (Jerozolima) znalazło się pod całkowi-
tym zwierzchnictwem Izraela. Nie zaakceptuje tego, ponieważ sam diabeł chce tego miasta
(wyznaczonego, by tam stał Boży tron, Jer. 3:17) dla swoich rządów. Diabeł pragnie wynosić
siebie na piedestał, a nie jedynego prawdziwego Boga. Nawiasem mówiąc, pod izraelskimi rzą-
dami wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i wyznawcy trzech głównych religii na świecie cieszą się
całkowitą wolnością wyznania.

Dlatego też Boże oczy cały czas strzegą Syjonu, cały czas jest skupiony na tym szczególnie
oznaczonym mieście. Wszędzie znajduje się w nim podpis Boga. Studiując proroctwa biblijne,
czytajcie je w oryginale, gdy tylko macie możliwość. Znajdźcie miejsce takie jak internetowe
Israel Study Centre. Dowiadujcie się więcej na temat tego najważniejszego miasta na ziemi:
Syjonu – Świętego Miasta Boga! (Ps. 48:2–4,9; 46:5–6; Hebr. 11:10; Obj. 21:2; Ez. 40:2).
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Podejdźmy razem do tronu łaski

• Dziękujmy Bogu za ostatnie, oczekiwane opady deszczu w Jerozolimie i całym kraju.
Tysiące w Izraelu i na całym świecie modliły się o deszcz. Módlmy się o piękne Morze
Galilejskie, by podniosło się w tym roku do dobrego poziomu (obecny poziom jest nadal
za niski). Nawiedzasz ziemię, zraszasz ją i wzbogacasz obficie; strumień Boży jest pełen wody,
przygotowujesz zboże ich… Albowiem tak ją przygotowujesz: napawasz jej zagony, równasz
jej skiby, rozmiękczasz ją deszczami, błogosławisz jej roślinom. Wieńczysz rok dobrocią swą,
a drogi twoje ociekają tłustością, stepowe pastwiska obficie są zroszone, a pagórki przepasują
się weselem. (Ps. 65:10–13)

• Módlmy się, żeby młodzi ludzie, wielu świeckich, naprawiło swoje ścieżki życia, ponie-
waż w wielu dziedzinach naśladują młodzież z narodów (Jer. 7:3).

• Błagajmy za Izraelem, aby odkryli swoją tożsamość w Panu i nikim innym. I będą moim
ludem, a Ja będę ich Bogiem. (Jer. 32:38)

• Wstawiajmy się za Izraelem, by zwrócił się do swojego Boga i słuchał Jego głosu (Jer.
7:23). Módlmy się, aby nie cofali się, lecz postępowali naprzód w swojej duchowej podróży.

• Prośmy Boga, żeby przebaczył im to, że skazili tę drogocenną ziemię, którą Bóg im dał,
aborcją, narkotykami, rozwiązłością, transgenderyzmem, homoseksualnością i korupcją.

• Módlmy się, aby wszelka korupcja została ujawniona i zlikwidowana. Izrael ma być „po-
święcony Panu”. Świątynki na wyżynach, które stały naprzeciw Jeruzalemu na południe od
Góry Zatracenia, które Salomon, król izraelski, zbudował dla Aszery, ohydy Sydończyków, dla
Kamosza, ohydy Moabitów, i dla Milkoma, obrzydliwości Ammonitów, król kazał zbezcześcić.
(II Król. 23:13)

• Prośmy żarliwie, bo słychać „parskanie rumaków” fanatycznego islamu, Palestyńczy-
ków, Hamasu, Hezbollahu, Libanu – na wszystkich pięciu frontach Izraela. Od Dan słychać
parskanie jego rumaków, cała ziemia drży od głośnego rżenia jego ogierów; ciągną, aby pożreć
kraj i to, co w nim jest, miasto i jego mieszkańców. (Jer. 8:16)

• Módlmy się ze współczuciem za rodzinami, których bliscy zostali brutalnie zamordo-
wani przez terrorystów. Ich oczy są nieustanną fontanną łez – płaczą dniem i nocą. Oby
moja głowa zamieniła się w wodę, a moje oczy w źródło łez, abym dniem i nocą mógł opłakiwać
pobitych córki mojego ludu! (Jer. 8:23) Śmierć wdarła się przez nasze okna, weszła do naszych
pałaców, aby wytracić dziecko z ulicy… (Jer. 9:20). Oby Pan dał Izraelowi siłę do zniesienia
bólu po utracie tak wielu osób. Oby dał im odwagę, by nie zatrzymywali się, lecz nadal
budowali i rozwijali się. Oby przydał im więcej wiary niż dotychczas, by ufali Mu z całego
serca, duszy i siły. On zrobi resztę.

• Wołajmy, aby przyszło przepowiedziane obrzezanie serca (Ez. 36).

• Módlmy się o mądrość w Izraelu do uporania się z problemem uchodźców z Afryki.
Wielu tych cudownych Afrykańczyków chciałoby zostać. Niestety stawia to Izrael w trud-
nym położeniu jeśli chodzi o przywracanie żydowskości tej ziemi. Módlmy się, aby Bóg
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Sharon i Ray
Sanders

Do czasu Jego przyjścia,

Sharon Sanders

obdarzył liderów dużą mądrością odnośnie tych, którzy pozostali w Izraelu. A mądrość
Salomona  przewyższała mądrość wszystkich ludzi Wschodu i całą mądrość Egiptu. (I Król.
4:30)

• Wstawiajmy się za obchodami 70-tej rocznicy w tym roku. Oby Boża ochrona spoczy-
wała na wszystkich działaniach, uroczystościach i obchodach. Oby wszystko odbyło się
bez żadnych groźnych incydentów. Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie
duszy twojej. (Ps. 121:7)

Biblia mówi nam, że mamy się radować z Jego ludem! „Chwalcie Pana, wszyscy poganie,
i niech go wysławiają wszystkie ludy” (Rzym. 15:11). To rok, kiedy mamy się radować, że sam
Bóg przywiódł Izrael do pozycji, że został uznany za jedno z najbardziej rozwiniętych, szczęśli-
wych i bezpiecznych miejsc na ziemi. Mamy się cieszyć i radować z tego, że Słowo Boże się
wypełnia, tak jak to zapowiedział. Wszystkie Boże obietnice dokonują się wokół nas. Musimy
spoglądać w górę, żeby wiedzieć, że nadejście Jezusa Mesjasza może nastąpić bardzo prędko.
Dziękujmy Bogu z całego serca, że możemy polegać na Jego słowie, kochać Jego naród i wie-
rzyć w Jego obietnice!

Niech Syjon nadal będzie punktem centralnym naszych modlitw o narody. To Boże miasto,
ziemia i naród!


