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Troszczenie się o naszego przywódcę

Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczy-
nienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych… (I Tym. 2:1–2).

…aby mogli składać ofiary przyjemne Bogu niebios i zanosić modły za życie króla
i jego synów. Ezdr. 6:10

W listopadzie dyrektor wykonawczy CFI Stacey Howard oraz jej mąż Kevin wyjeżdżają
z usługami do Stanów Zjednoczonych.

Jeżeli wasze społeczności są zainteresowane otrzymywaniem najświeższych informacji
z Izraela, a zwłaszcza z Jerozolimy, prosimy o kontakt: executivedirector@cfijerusalem.org

Benjamin Netanjahu, dziewiąty premier Izraela
(CC-BY-SA-3.0, źródło: wikipedia)

 Jako chrześcijanie mamy przywilej modlenia się
za tymi, którzy zajmują wysokie stanowiska przy-
wódcze, podejmują ważne decyzje oraz reprezen-
tują narody. Powinniśmy kochać i błogosławić spra-
wujących władzę. Pragnę, aby ten „List modlitew-
ny stróża na murach” dotyczył konkretnie premiera
Izraela i jego rodziny (żony i synów), jak to naka-
zuje fragment z Księgi Ezdrasza.

 Przywództwo wiele wymaga od danej osoby.
Często ma ona bardzo mało czasu na chwile w
samotności, gdyż każdy jej ruch jej obserwowany.
Wszyscy przywódcy na ziemi są ludźmi
i mają emocje, uczucia i doświadczają w swoim
życiu zmagań jak wszyscy inni ludzie. Jednak zada-
nie, które im powierzył Bóg, sprawia, że znajdują
się w Izraelu pod ogromną presją, zwłaszcza
w Jerozolimie – Bożą wieczną stolicą. Dynamika
wyzwań zmian olbrzymich problemów tego mia-
sta i tej ziemi wymaga intensywnego życia zawo-
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dowego – życia, w którym codzienne obowiązki pozbawiają energii, a czasem też i snu, bo
przywódca dźwiga ciężary wielu ludzi. Może to być męczące. Oczy społeczeństwa niezmiennie
skierowane są na życie osobiste takiej osoby, dlatego żona i dzieci mają niewiele prywatności,
gdy ich mąż i ojciec służy dla kraju. Dlatego też czuję, że ważne jest, abyśmy w tym liście skupili
się na naszym ukochanym premierze i jego najbliższych. Kiedy się modlimy, wczujmy się w jego
brzemiona i módlmy się z troską, współczuciem i miłością o zakres obowiązków, do których
został wybrany. Netanjahu ma rozległą wiedzę odnośnie prawa Izraela do jego własnych, bez-
piecznych granic, jednakże potrzebuje Bożej ręki spoczywającej nad nim. Na przestrzeni wie-
ków historii izraelscy przywódcy musieli podejmować wiele trudnych decyzji. Niektóre z tych
decyzji musiały być bezwzględne dla dobra narodu izraelskiego. Proszę, módlcie się o obfitość
Bożej mądrości dla premiera Izraela. Mądrość jest lepsza, niż zbroja… Kazn. 9:18

 • Módlmy się, aby Benjamin Netanjahu podejmował rozsądne decyzje oraz wszystko właści-
wie oceniał w oparciu o swoje doświadczenie, prawidłowo rozpoznając, w jakiej sytuacji
znajduje się kraj. Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu! Nie zapominaj słów moich ust
i nie uchylaj się od nich! Nie zaniechaj jej, a będzie cię strzegła, ukochaj ją, a zachowa
cię! Przyp. 4:5–6

• Wstawiajmy się za żoną i dziećmi Benjamina Netanjahu, aby mieli wiele cierpliwości i miło-
ści do swojego męża i ojca, który na swoich brakach niesie wiele problemów. Chwalmy Boga
za to, że go tak wiernie wspierają i stoją za nim jako mężem i ojcem, a także przywódcą
(Ps. 31:11–25).

• Dziękujmy Bogu za żonę i dzieci premiera, którzy wraz z nim czytają hebrajskie Pisma.
Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim. Ps. 119:10–45,
105

• Wstawiajmy się żarliwie, aby jeżeli wybuchnie trzecia wojna z Libanem, były podejmowa-
ne właściwe decyzje. Oby Bóg był skałą posilenia dla naszego premiera. Hezbollah jest głę-
boko pogrążony w syryjskim grzęzawisku problemów, a jego przywódcy przygotowują się
do trzeciej wojny libańskiej jakby miała się rozpocząć już jutro. Bóg skałą moją, jemu ufam,
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Szukając Jego prowadzenia dla Izraela

Sharon Sanders

tarczą moją, rogiem zbawienia mojego, schronieniem moim i ucieczką moją, wybawi-
cielem moim, który mnie od przemocy wybawia. II Sam. 22:3

•  Błagajmy Pana o jedność w rządzie odnośnie tego, jakie zająć stanowisko co do rosyjskich
przygotowań wojennych w Syrii, a także rosyjskiej broni. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w
zgodzie mieszkają! Ps. 133:1 Prośmy o Boże prowadzenie, gdy będą rozważane dylematy
i problemy, jakie otaczają maleńkie państwo Izrael związane m.in. z Libanem, Syrią, Jordanią,
Egiptem, Irakiem i Iranem oraz ISIS, a także palestyńskimi terrorystami i innymi organizacja-
mi terrorystycznymi, które bezpośrednio zagrażają Izraelowi. Prowadzisz mnie według rady
swojej… Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? …Bóg jest opoką serca mego…
Bo oto ci, którzy oddalają się od ciebie, zginą… Lecz moim szczęściem być blisko Boga.
Ps. 73:24-28

• Pamiętajmy także w naszych modlitwach o płk Oferze Winterze – dowódcy brygady
piechoty „Givati”, który działa na rzecz wszczepiania żołnierzom Sił Obronnych Izraela sil-
nych wartości biblijnych. Ma to na celu uświadomienie im, że wyjątkowość Izraela jest czymś,
o co warto walczyć. Więcej na ten temat napiszę w kolejnym „Liście modlitewnym stróża na
murach”.


