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Znaczenie partnerów w modlitwie

Mówili o Bogu Jeruzalemu, jak o bogach ludów ziemi, którzy przecież są dziełem
ludzkich rąk. Z tej to przyczyny modlił się król Hiskiasz i prorok Izajasz, syn Amosa,

wołając ku niebiosom. 2 Kr. 32:19, 20
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Czasem potrzeba więcej niż jednej osoby do walki w duchu mo-
dlitwy z nadziemskimi władzami i zwierzchnościami, które mają wpływ
na ludzi. Hiskiasz i Izajasz modlili się razem jako „zespół” – grupa
jedynie dwuosobowa – ale mimo to w ich wspólnej modlitwie o tę
konkretną sprawę, która ich martwiła, było więcej mocy. Razem wołali
do Boga i jestem przekonana, że modlili się wytrwale, a nawet mo-
zolili się dla sprawy Izraela. Niektórzy z Was modlą się samotnie
i nie ma w tym nic złego. Stójcie na swoich posterunkach. Wy, którzy
na całym świecie spotykacie się razem na grupach modlitewnych
i czytacie „List modlitewny stróża na murach miasta”, wiecie, że bi-

blijnie właściwe jest zbieranie się większą grupą, aby modlić się lub wstawiać o ważne sprawy. Jak mówią,
modlitwa porusza Bożą ręką i Bóg oczekuje od każdego z nas wołania do Niego. Powyższe zdjęcie przedsta-
wia strażniczkę w Jerozolimie sprawdzającą horyzont, czy nie dzieje się tam coś alarmującego lub niebez-
piecznego. Proszę, nie ustawajcie w Waszym stróżowaniu w Waszych krajach lub regionach, gdyż Izrael nigdy
nie potrzebował modlitwy bardziej niż teraz. Powtarzamy to od lat, ale obecna sytuacja jest bardziej niebez-
pieczna od jakiejkolwiek innej w przeszłości.

Wszystkie fronty są badane. Konflikt z Gazą się nie skończył, gdyż
wrogowie, którzy nienawidzą Izraela, nadal pragną go zniszczyć, od-
budować tunele oraz przejąć tę ziemię. Od strony północnej granicy
z Libanem także grozi nam ogromne niebezpieczeństwo i jak podają
najnowsze wiadomości telewizyjne, Izrael przygotowuje się do „bar-
dzo brutalnej” wojny z Hezbollahem. Siły Obronne Izraela wyliczają
zagrożenia płynące z konfliktu ze wspieraną przez Iran partyzancką
armią w Libanie i ostrzegają przed 100 tys. rakiet, w tym 5 tys. poci-
sków dalekiego zasięgu i tunelami, które spodziewają się napotkać
i które będą musieli zniszczyć (wg „Times of Israel”, 6 września 2014).
Cała ta nienawiść może w każdej chwili przelać się na naród, który
pragnie jedynie bezpiecznych granic oraz spokojnego życia w ziemi
danej im przez Wszechmogącego Boga! Proszę, sprawdźcie Wasze
Biblie pod kątem obietnic danych przez Boga narodowi żydowskie-
mu i potwierdzających, że ta ziemia należy do nich. On będzie wal-
czył o Izrael oraz po stronie Izraela. Módlmy się, aby oczy i umysły
tych, którzy są zaślepieni zwiedzeniem fałszywego boga i religii –
islamu, otwarły się.

Trzeba użyć znacznej siły skoro, jak podaje ten raport, Hezbollah
posiada 10 razy więcej rakiet niż Hamas w swoim arsenale w Strefie
Gazy, a w głębi Libanu znajdują się pociski dalekiego zasięgu będące
w stanie unieść ogromne głowice bojowe ważące 1 tonę lub więcej
i pokrywające swym zasięgiem cały Izrael. Autorem tego raportu

Iran próbował przemycić do Strefy Gazy 40
rakiet ziemia-ziemia typu M-302 o zasięgu 90–200
km produkowanych w Syrii, 181 pocisków moź-
dzierzowych (122 mm), 400 tys. pocisków do ka-
rabinów szturmowych (kalibru 7,62 mm). Jeżeli ta
broń dotarłaby do terrorystów z Gazy, miliony Izra-
elczyków byłyby w niebezpieczeństwie.

Operacja „Full Disclosure” („Pełne ujaw-
nienie”) podjęta, aby zapobiec przemytowi no-
woczesnej broni z Iranu do organizacji terrory-
stycznych w Strefie Gazy (źródło: Siły Obronne
Izraela, marzec 2014).



– 2 –

jest dowódca 769 Brygady Piechoty „Hiram”. Żelazna Kopuła nie poradziłaby sobie z tego rodzaju atakiem.
Oznaczałoby to potrzebę „szybkiego manewrowania” i użycia siły, aby zwyciężyć w tym konflikcie. Niezbęd-
na mogłaby się okazać ewakuacja cywilów z tamtego obszaru. Izrael byłby ponownie zmuszony uderzyć na
domy w wioskach na południu Libanu, skąd Hezbollah będzie próbował wystrzelić rakiety na Izrael. Istnieją
pewne doniesienia o kopaniu tuneli pod granicą z Izraelem przed planowanymi atakami. Słyszano także od-
głosy podkopywania pod wieloma domami. Czy ktokolwiek w jakimkolwiek narodzie chciałby mieszkać w
domu i nie wiedzieć, czy spać czy czuwać, bo w każdej chwili podłoga może się załamać, a spod niej mogą
wyjrzeć twarze terrorystów gotowych zabić nas w naszym własnym domu? Nade wszystko Izrael niepokoi
będąca w pobliżu syryjska Al-Kaida. Izrael może stać się następnym celem ataków bojowników! Mimo to cały
świat wydaję się być wściekły na Izrael.

Izrael znalazł się w bardzo poważnej sytuacji. Proszę, złączmy się razem, niezależnie od tego, czy
stoimy samotnie, w dwóch, trzech lub więcej osób, aby osłaniać Izrael siłą naszych spotkań modlitewnych.
Oto teraz nastał czas, aby świecić jasno w ciemności i w obecności Wszechmocnego Boga. Jeszua otworzył
drogę dla każdego, kto wierzy i teraz nastał czas, aby stanąć za Izraelem!!!

Wejdźmy razem do Bożej sali tronowej
• Módlmy się, aby Jedyny Prawdziwy Bóg pokonał fałszywych bogów islamu. On jest Panem wszystkiego i

pewnego dnia wszelkie ciało odda część Jemu: Bogu Izraela. Nicością są bowiem wszyscy bogowie lu-
dów, Pan zaś uczynił niebiosa. Ps. 96:5

• Módlmy się żarliwie za zwiedzionymi – tymi, którzy wyznają tę fałszywą religię, aby doznali przebudze-
nia, gdyż stają się jak bogowie, za którymi idą. Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im
ufają! Ps. 115:8

• Wstawiajmy się, by Bóg wyzwolił naród żydowski z rąk jego wrogów, ponieważ Bóg bardzo go umiło-
wał. Teraz więc, Panie, Boże mój, wybaw nas, proszę, z jego ręki, a poznają wszystkie królestwa
ziemi, że jedynie Ty, Panie, jesteś Bogiem. II Król. 19:19

• Wzywajmy Pana, aby uczynił to samo, co z królem Asyrii, który lżył Jego Imię. Rzekł do nich Izajasz:
…Nie bój się tych słów, które słyszałeś, a którymi lżyli mnie pachołcy króla asyryjskiego. Oto Ja
natchnę go takim duchem, że gdy usłyszy pewną wieść, powróci do swojej ziemi… II Król. 19:6-7

• Błagajmy Pana, by wybawił i odkupił ten drogocenny naród, który sprowadził z niewoli, przyprowadza-
jąc z powrotem do ojczyzny miliony, aby budowały i uprawiały Jego ziemię, aby przygotowały Jerozolimę
na przyjście Pana oraz aby uczyniły Jeruzalem sławnym na ziemi. Iz. 62:7

• Dziękujmy Bogu za Jego obietnice, że będzie walczył o Jerozolimę, że ustanowi ludzi w tej ziemi według
swojego serca oraz za to, że mamy możliwość w modlitwie, duchu i miłości Mesjasza połączyć siły
z narodem izraelskim. Oby wszelka apatia, obojętność i opór, jakie wykazują kościoły na całym świecie wzglę-
dem Bożego narodu wybranego, zamieniły się w najbardziej pełne miłości i miłosierdzia działanie, jakie kiedy-
kolwiek okazali ci, którzy idą za Jezusem. Nastał czas, aby uczynić to, co od zawsze powinniśmy byli czynić:
błogosławić i kochać naszych braci – naród żydowski! Możemy to robić poprzez nasze modlitwy i wsparcie!

Do czasu Jego przyjścia,

Sharon Sanders
Współzałożycielka, dyrektorka  Christian Friends of Israel – Jerozolima

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