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Czy Izrael pozostał sam?

Bo oto w owych dniach i w owym czasie… zgromadzę wszystkie narody
i sprowadzę je do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego

ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ… podzielili mój kraj. Ks. Joela 3:6-7

Eliasz ufał Bogu, kiedy strumień wysechł. Ufał Bogu, kiedy skończyło się jedzenie. Izrael musi
ufać Bogu, kiedy przychodzi mu się zmierzyć z jego wrogami. Jako stróże na murach Izraela
może będziemy stać samotnie w modlitwie o Izrael, ale nie możemy ustawać w naszej postawie
i nawet kiedy uczynimy wszystko, co w naszej mocy, nadal musimy trwać w naszej postawie!
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Premier Izraela, Beniamin Netanjahu
(CC-BY-SA-2.0, źródło: wikipedia)

Matki trzech zamordowanych izraelskich nastolatków pojechały do Stanów Zjednoczonych
i prosiły o zrozumienie… Ani jedna osoba z całej koalicji nie podeszła do nich i nie powiedziała:
„Współczuję wam” albo „Przykro mi z powodu tego, przez co przechodzicie”. Stały samotnie.

Premier Izraela, jako lider światowy, musi wie-
dzieć, że nie jest sam i że stoimy razem z nim, pod-
trzymując jego ręce dzięki milionom modlitw, które
zanoszą chrześcijanie, którzy kochają naród Izraela.
…w imię Boga naszego wzniesiemy sztandary! Niech
Pan spełni wszystkie prośby twoje! Ps. 20:5

Patrząc na arenę światową, można zadać sobie
pytanie: „Czy jest jakiś naród, który prawdziwie stał-
by z Izraelem?”. To dobrze, że Kanada i Australia przy-
jęły ostre stanowisko przeciwko islamowi. Jednak
teraz, gdy Hamas ze Strefy Gazy atakuje i bombar-
duje rakietami i pociskami Izrael, gdzie jest świato-
we potępienie Hamasu? Czy Izrael pozostał sam? Jed-
no jest pewne, miliony bojących się Boga i kochają-

cych Biblię chrześcijańskich przyjaciół Izraela na całym świecie stoją z Izraelem, ale najważniej-
sze, abyśmy pamiętali, że BÓG stoi po stronie Izraela. On go nigdy nie opuści ani o nim nie
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zapomni. Jako chrześcijanie mieszkający w państwie Izrael, pragniemy ogłosić całemu światu, że
Izrael nie rozpoczął tej wojny. Izrael zrobił wszystko, co w jego mocy, aby jej zapobiec i udobru-
chać tych, którzy gardzą żydowskim państwem i pragną go zniszczyć. Jako chrześcijańska przy-
jaciółka Izraela widziałam kliniki medyczne na północy, w których izraelscy lekarze leczą Syryj-
czyków, którzy zostali ranni w toczącej się w Syrii wojnie. Kiedy przekraczają granicę, Izrael nie
rani ich brutalnie ani nie morduje, lecz pomaga im wrócić do zdrowia. Ile armii na świecie tak
postępuje? Gdy Siły Obronne Izraela namierzą tajny skład broni w jakimś budynku, ostrzegają
najpierw ludzi mieszkających w tamtej okolicy, aby opuścili to miejsce. Zrzucają ulotki, aby
ostrzec ludzi i by zdążyli uciec. Robią wszystko, aby ocalić życie, nawet podczas wojny i nawet
jeżeli chodzi o życie wrogów, którzy ich nienawidzą. Zdarza się, że przerywają jakąś operację
wojskową, gdy w pobliżu zobaczą dzieci. Jakaż inna armia byłaby tak wyczulona na ocalenie
ludzkiego życia, jak Siły Obronne Izraela? Mieszkam tu i znam prawdę. Tak wielu ludzi słucha
nierzetelnych doniesień w wiadomościach i wierzy im. Powinno się najpierw sprawdzać te do-
niesienia i wierzyć jedynie prawdziwym i wiarygodnym źródłom informacji w dzisiejszych me-
diach.

Jedną z kwestii poruszanych w tym liście modlitewnym jest HAMAS. To właśnie ta organiza-
cja stanowi źródło problemu w Gazie (mimo że ISIS – Islamskie Państwo Iraku i Syrii – też już
tam jest i Iran podsyca ataki stamtąd wychodzące). Dosłowne znaczenie słowa Hamas to PRZE-
MOC! „Jezus widział czasy, które mają nastać i powiedział nam, jak będzie wyglądało życie tuż
przed Jego powtórnym przyjściem. W Ewangelii Mateusza 24:37–38 powiedział tak: Albowiem
jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. …większość ludzi w kościele stała
się obojętna na powtórne przyjście Jezusa zastępując je triumfalizmem kościoła... Ale ziemia była
skażona w oczach Boga i pełna nieprawości (w angielskim tłumaczeniu «pełna przemocy»), I Mojż.
6:11. Dzisiaj żyjemy na świecie zagrożonym terroryzmem… bezprawiem… (tak naprawdę
HAMAS znaczy PRZEMOC)”, wg Let Us Reason Ministries.com. Większość świata pogrążona
jest w duchowej ślepocie, co ostatecznie prowadzi do przemocy i zepsucia. Rabin Raszi rozu-
miał słowo „zepsucie” („szachat”) jako niemoralność seksualną… i „przemoc” (CHAMAS)…
jednakże mędrcy uważali, że słowo CHAMAS odnosi się do samowoli, tj. sytuacji, gdy ktoś żyje
bez jirat ha-szamaim (bojaźni przed Niebiosami). Ostatecznie uważa się, że używane słowo
HAMAS oznacza „zdeprawowany umysł”, stan niemożności poprawnego rozumowania… ludzi
bez sumienia… (wg Let Us Reason Ministries.com). Z perspektywy historii źródło wszelkiej
przemocy pochodzi od tego, który niegdyś był blisko Boga – Lucyfera (Ez. 28:16): …napełniłeś
swoje wnętrze gwałtem… Obecnie przemoc jak szata okrywa HAMAS. Komu zatem służą? Znaj-
dujemy się w ogromnej duchowej bitwie na ziemi, jak również walce mocy na okręgach niebie-
skich. Przemoc i terroryzm ogarniają naszą planetę.

Spójrzmy na stan naszego współczesnego świata i porównajmy go z tym, co mówi Biblia oraz
niektórymi nagłówkami dzisiejszych internetowych serwisów informacyjnych:

• „NOWA EPOKA TERRORYZMU: «CAŁY ŚWIAT CIERPI NA PRZERZUTY» ISLAMU”
(wg „Israel News Alerts” 6 lipca, 2014).

• „PRZYWÓDCA ISIS (Islamskiego Państwa Iraku i Syrii) USTANAWIA ISLAMSKIE PAŃ-
STWO, WZYWA WSZYSTKICH MUZUŁMAN, ABY BYLI MU POSŁUSZNI” (samozwańczy
antychryst, który rości sobie prawo do przywództwa nad muzułmanami na całym świecie. Po-
wiedział: „Bądźcie mi posłuszni, jak ja jestem posłuszny Bogu”, wiadomości, 6 lipca 2014).
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• „PODPUŁKOWNIK PETERS: ISLAMSCY BOJOWNICY DĄŻĄ DO USTANOWIENIA
«OGÓLNOŚWIATOWEGO KRÓLESTWA»” (Wanda Carruthers dla Newsmax, 7 lipca 2014).
To ogólnoświatowe królestwo miałoby być kalifatem wyznawców islamu… Ich największą siłę
stanowi zwodząca ich wiara, która nakazuje im umierać za to, w co wierzą. Umierają mordując
i przelewając życiodajną krew. Żydzi i chrześcijanie żyją, aby zapobiegać przelewowi krwi i
szanują życie.

• „ISIS: ODDAWAJCIE DZIEWCZĘTA NA «SEKSUALNY DŻIHAD»” (wg WND.com,
7 lipca 2014). To kolejny znak „dni Noego”.

• „PODRZYNANIE CHRZEŚCIJANOM GARDEŁ W POGAŃSKIEJ RZEŹNI” (wg WND.com,
17 marca 214). Chrześcijanie stanowią główny cel Hamasu i terrorystów i wielu z nich umiera
za wiarę.

• „MUZUŁMANIE FILMUJĄ SKŁADANIE «OFIARY Z CZŁOWIEKA»” (wg WND.com,
12 marca 2014). Fanatyczny islam stosuje pogańskie rytuały i nie szanuje ludzkiego życia. Chrze-
ścijanie, uważajcie, abyście wytrwali w swojej wierze!

• „AJATOLLAH NAWOŁUJE: ZETRZYJMY IZRAEL Z POWIERZCHNI ZIEMI” (wg
WND.com, 29 listopada 2013). Wśród ajatollahów powszechne jest to, że nie uznają państwa
Izrael.

• „IRAN: JUŻ WKRÓTCE NASTĄPI ARMAGEDDON, PRZYGOTUJCIE SIĘ NA WOJNĘ”
(wg WND.com, 29 lipca 2014). Szyici, którzy rządzą żelazną ręką w Iranie, wierzą, że nastaną
czasy ostateczne, gdy pojawi się ich islamski mesjasz.

Wejdźmy razem do Bożej modlitewnej sali tronowej i stańmy z narodem izraelskim

• Módlmy się o żołnierzy Sił Obronnych Izraela, którzy dla bezpieczeństwa narodu izraelskie-
go oddają swoje życie w niebezpiecznych miejscach. Gdy w nocy śpimy bezpiecznie w na-
szych łóżkach, mężczyźni i kobiety z armii izraelskiej bronią naszego państwa. Nieustannie
módlmy się o ich bezpieczeństwo: Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś
Ty ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Ps. 23:4
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• Wołajmy do Boga, aby Izrael zawsze podejmował właściwe decyzje. Módlmy się, by prosili
Pana Boga Izraela o pomoc. Dziękujmy Bogu za pułkownika Ofera Wintera, który wzywał
imienia Pana prosząc o boską pomoc w zwalczeniu wrogów, którzy im zagrażają. Powiedział
swoim podwładnym: „Historia wybrała nas, abyśmy stanęli na czele walki z nieprzyjaciółmi –
terrorystami z Gazy, którzy lżą Boga Sił Obronnych Izraela, złorzeczą Mu i przeklinają Go”.
Oby żołnierze Sił Obronnych Izraela tak jak Dawid wiedzieli, że nie mogą pokonać wroga
bez pomocy. Niech powtarzają słowa Dawida: Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem
i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga szeregów izraelskich…
I Sam. 17:45

• Wstawiajmy się za przywódcami izraelskimi, aby podjęli właściwe decyzje odnośnie uderze-
nia na Iran. Ambasador John Bolton powiedział ostatnio: „Nie sądzę, aby Izrael miał zbyt
wiele czasu”. Oby Bóg pokazał Izraelowi, co ma zrobić. Módlmy się, aby Boża mądrość była
w tych, którzy podejmują decyzje w izraelskim rządzie oraz aby zachowali jedność przy
podejmowaniu każdej decyzji. Prowadź mnie w prawdzie swojej… Ciebie tęsknie wyglądam
codziennie! Ps. 25:5

• Módlmy się, aby Arabowie zaproponowali wspólny front Z Izraelem a nie przeciwko niemu.
Niektóre kraje arabskie są bardzo zaniepokojone z powodu Iranu i bomby nuklearnej. Miej
nadzieję w Panu! Bądź mężny… Ps. 27:14.

• Błagajmy Pana, aby ukrył naród żydowski w swojej dłoni, kiedy narody arabskie pragną go
otoczyć i zniszczyć. Niech Izrael zawsze znajduje się w Bożym namiocie schronienia. Bo
skryje mię w dzień niedoli w szałasie swoim… postawi mnie wysoko na skale. Ps. 27:5

Obyśmy my, jako stróże na murach Jerozolimy, pozwolili, aby ten czas stania w wyłomie za
Izraelem był najważniejszy. Zanośmy nasze modlitwy z sercami umocnionymi Słowem Bożym

Żołnierze Sił Obronnych Izraela (Dor Pozner CC-BY-SA-2.0, źródło: wikipedia)



– 5 –

List Stróża Na Murach Miasta redaguje międzynarodowa organizacja Christian Friends of Israel (Chrześcijańscy Przyjaciele Izraela)
z siedzibą w Jerozolimie: CFI, P.O.Box 1813, Jeruzalem 910 15, Izrael, e-mail: cfi@cfijerusalem.org; www.cfijerusalem.org
Z organizacją CFI współpracujemy także w ramach Muru Modlitwy. W Polsce za współpracę z CFI odpowiedzialne jest Stowarzyszenie
Służba Szalom w Oświęcimiu.

Wydawca: Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu, ul. Kilińskiego 4/104, 32-600 Oświęcim
Redakcja: Zespół redakcyjny Stowarzyszenia Służba Szalom • Zdjęcia: Archiwum Szalom

Konto: BANK PEKAO S.A. I o/Bielsko-B. Filia nr 1 w Oświęcimiu nr 12 1240 1170 1111 0010 1577 1468
DTP i druk: Wydawnictwo i Drukarnia Logos Press  •  www.logospress.pl

jak gwoździe wbite w twardym miejscu, abyśmy wiedzieli, co Bóg mówi odnośnie sytuacji,
w jakiej znajduje się świat i obecnych ataków na Izrael. Mówmy Bogu o naszych obawach,
jednak zachowujmy w sercach wiarę, że On wie, co się obecnie dzieje i nie śpi mając oczy
skierowane na źrenicę swojego oka (Ps. 17:8). Niech nikt z nas nie milczy w modlitwie. Nie
milczmy też publicznie, gdy słyszymy, że Boże obietnice donośnie Izraela są niejasne lub nie-
pewne w tych dniach ostatecznych. Niech teraz nastanie godzina, w której będziemy najmoc-
niej jaśnieć, okazując naszą wierność Izraelowi. Módlmy się, aby świat zobaczył, jak naruszane
są ludzkie prawa oraz aby cierpienia, przez które Izrael przechodzi przez dziesiątki lat, dobiegły
końca. Wczujmy się w sytuację narodu izraelskiego, który ma jedynie 15 sekund, aby skryć się
w schronie przeciwbombowym i upewnić się, że ich dzieci oraz krewni w podeszłym wieku
również są bezpieczni, kiedy rakiety spadają na Izrael. Módlmy się, aby Hamas zaprzestał wyko-
rzystywania niewinnych cywili oraz aby gloryfikowanie śmierci i męczennictwa w arabskich dzie-
ciach skończyło się. Dziękujmy Bogu za izraelskie szpitale. Mimo że w przeciągu ostatnich 14 lat
na Izrael spadło 12 tys. rakiet, Izrael samotnie nie ustaje w wysiłkach niesienia ocalającej życie
pomocy medycznej, nawet mieszkańcom Strefy Gazy.

Na koniec módlmy się jeszcze o dzień, kiedy cały Izrael zawoła:

„Baruch Ha Ba Be Szem Adoniai”
(„Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana!”

Psalm 118:26).

Do czasu Jego przyjścia,

Sharon Sanders
Współzałożycielka, dyrektorka
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