
– 1 –

Jehuda Amichaj uważany jest przez wielu w Izraelu, jak i na całym świecie, za najlepszego
współczesnego izraelskiego poetę. Kiedy przeczytałam ten cytat, byłam szczerze zaintrygowa-
na pięknem tego opisu Jerozolimy, mimo że w Jerozolimie nie ma żadnego większego zbiornika
wody (jeszcze)… dlatego niezwykłe jest to, że poeta ten postrzegał Jerozolimę jako miasto
portowe. Mieszkam już w Jerozolimie od 28 lat i łączę się z nim w jego miłości do tego urzeka-
jącego miasta, które ja sama tak bardzo kocham. Jak słusznie ujął to Lance Lambert: „ziemskie
Jeruzalem rozmyje się kiedyś w niebiańskie Jeruzalem”. Faktycznie pod pewnymi względami
Jerozolima leży na wybrzeżu wieczności i niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz
w Jerozolimie, jest ona piękna. Podczas każdej pogody jej zachwycające duchowe piękno urze-
ka ludzkie serce, a zwłaszcza Żydów i chrześcijan. Fotografia wykonana przez Yishaia Fleishera
oddaje ciepły i przyjemny blask, który można spotkać jedynie w Jerozolimie. Natknęłam się na
to piękne zdjęcie (photo credit: Yishai Fleisher) śnieżycy, która przeszła przez Jerozolimę,
a o której mówi się jako „zawiei stulecia” i postanowiłam podzielić się nim z naszymi stróżami.
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LIST MODLITEWNY
STRÓŻA NA MURACH MIASTA

„Jerozolima to miasto portowe na wybrzeżu wieczności”.
Jehuda Amichaj, izraelski poeta

Wróciłam do Jerozolimy pomiędzy pierwsza a drugą śnieżycą i aby dotrzeć bezpiecznie do
domu, zmuszona byłam pojechać pociągiem. Chociaż wiele drzew i upraw uległo zniszczeniu,
nastąpiły przerwy w dostawie energii elektrycznej, a ponad 2 tys. samochodów utknęło na
autostradach i w miastach, ja cieszę się na wiosnę, gdy śnieg, który spadł, stopnieje na górze
Hermon, podniesie się poziom wody w Morzu Galilejskim a wadi i rzeki wypełnią się czymś
bardzo cennym: wodą. Z tego powodu wielbimy Pana i zaczynamy nasz List Modlitewny Stróża
na Murach Miasta w styczniu – pierwszym miesiącu kalendarza gregoriańskiego, w żydowskim
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miesiącu Szwat od informacji dotyczących kolejnego żydowskiego roku – 5775. Żydowska pra-
sa donosi: „W roku 5775 pojawią się cztery «krwiste księżyce», a jeden z nich będzie świecił
podczas paschalnej kolacji sederowej. Za każdym razem, gdy działo się tak w przeszłości
w żydowskiej historii miały miejsce niezwykłe wydarzenia” (Yori Yanover, opublikowano 6 paź-
dziernika 2013, zaktualizowano 11 października 2013). Nasza siła i wytrzymałość jako stróżów
na murach Jerozolimy, państwa Izrael i jego narodu, potrzebuje odnowy jak u orłów, abyśmy
zostali znalezieni czuwający, a nie zaskoczeni, cokolwiek wydarzy się w nadchodzących miesią-
cach. Hasłem przewodnim na dzień dzisiejszy jest: gotowość.

Raport chwały

Wspaniałym znakiem chrześcijańskiego przebudzenia w Izraelu jest liczba żołnierzy-chrze-
ścijan, którzy zaciągnęli się do Sił Obronnych Izraela. Liczba ta jest dwukrotnie większa niż
niewiele ponad rok temu. Tylko od czerwca 2013 do wojska wstąpiło 84 takich żołnierzy, czego
nie udało się osiągnąć w ciągu całego poprzedniego roku. Ojciec Gabriel Nadaf, greckokatolicki
ksiądz z Naceret Illit, od dawna odgrywa rolę katalizatora, który broni praw człowieka i jest
wdzięczy narodowi izraelskiemu za ich współpracę z Arabami oraz to, że mogą oni żyć w żydow-
skim państwie. Mocno wierzy, kosztem swojego życia i życia swojego syna, że izraelscy Arabo-
wie będący chrześcijanami mogą wesprzeć Izrael i dlatego apeluje do nich, aby wstąpili w szere-
gi izraelskiego wojska i pomogli bronić kraju. Ten nowy ruch przebudzeniowy pragnie ściślejszej
współpracy z żydowskim państwem i „jeżeli to chrześcijańskie przebudzenie będzie trwało,
nastąpi kolejna znacząca zmiana w równowadze sił pomiędzy grupami religijnymi na Bliskim
Wschodzie” (Ad Schwartz, ECO Report, 27 grudnia 2013).

Wysławiajmy Pana za Jego potężne działanie w życiu wielu osób w Izraelu. „Oto Ja jestem
Pan, Bóg wszelkiego ciała: Czy jest dla mnie coś niemożliwego?” Jer. 32:27.

Wywyższajmy Jego Imię oddając Mu chwałę. „Przynieście Panu chwałę imienia jego, przy-
nieście ofiarę i wejdźcie przed oblicze jego! Oddajcie pokłon Panu w świętej ozdobie!”
Kr. 16:29.

Kwestie problematyczne

Podczas gdy wielu Arabów będących chrześcijanami oddaje cześć Bogu Izraela poprzez swoją
wiarę w Jezusa Chrystusa, a także uznaje prawo narodu żydowskiego do ich ojczyzny, w Święta
Bożego Narodzenia w Ramallah, Mahmud Abbas posłużył się swoim świątecznym przesłaniem,
aby ogłosić, że Jezus był Palestyńczykiem i nazwał Go „Palestyńskim wysłannikiem” sugerując,
że Izrael prześladuje chrześcijan. Tymczasem, tak naprawdę, nasz premier wyraził swoje uzna-
nie dla dobrej pracy wielu Arabów będących chrześcijanami wspierających państwo Izrael. Ta
próba usunięcia Żydów z ich własnej historii zrodziła sprzeciw za strony narodu żydowskiego
utrzymującego, że Jezus był Żydem, a nie Arabem. Prześladowania w świecie arabskim i muzuł-
mańskim są powszechne, jednakże w państwie Izrael wszyscy cieszą się dobrobytem i spokoj-
nym życiem.

Módlmy się, aby Mahmud Abbas został uwolniony od zwiedzenia, w którym tak głęboko
tkwi i oswobodzony, by dostrzec prawdę. „Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli…” (II Jan. 1:7).

Szlochajmy z powodu milionów Arabów i muzułman uwięzionych w uścisku kłamstw i
zwiedzenia szatana. Módlmy się, aby wielu ujrzało światło prawdy. Pan otworzył już oczy wielu
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muzułmanów z Iranu. Są to mężczyźni i kobiety wiary gotowi umrzeć za to, co jak już wiedzą,
jest prawdą. „Ja jestem droga i prawda…” (Jan. 14:6).

Zegar wybija za pięć dwunastą

„Niewyobrażalnie gorzką ironię stanowi fakt, że toczące się negocjacje dyplomatyczne po-
między Iranem a tak zwaną grupą państw P5+1, tak naprawdę pozwalają Iranowi stać się pań-
stwem broni jądrowej. Mimo że rozmowy te mogą spowolnić nuklearyzację Iranu, długo termi-
nowe cele strategiczne w Teheranie najprawdopodobniej nie ulegną zmianie. W związku z tym
Izrael, państwo najbardziej zagrożone «irańską bombą», będzie musiał ponownie rozważyć swoje
najpilniejsze i długoterminowe możliwości samoobrony… Opcje obejmują zarówno konwen-
cjonalne próby udaremnienia podejmowane w ostatniej chwili… oraz pewne starannie przygo-
towane szczegółowe plany stałego i przedłużającego się nuklearnego odstraszania” (wg Unity-
CoalitionforIsrael.org, 22 grudnia 2013). Do tego trudnego do wyobrażenia zagrożenia ze stro-
ny Iranu względem Bożego narodu wybranego i Jego ziemi, dochodzą jeszcze przepełnione
gniewem uliczki w obozach dla uchodźców na Zachodnim Brzegu, które wydają się być gotowe
na trzecią intifadę. Dziesiątki tysięcy mieszkających tam młodych ludzi pragną wybuchu. To
pokolenie zdesperowanej, sfrustrowanej młodzieży bez przyszłości. Nie mają pracy, żadnych
szans na zatrudnienie, pomimo że studiują. Obozy te cierpią z powodu braku zainteresowania
ze strony Autonomii Palestyńskiej. Niestety, wydaje się, że kolejna intifada wkrótce wybuchnie,
co doprowadzi jedynie do jeszcze większej przemocy, nienawiści i śmierci. W niedzielę wieczo-
rem, 15 grudnia, Izrael przetransportował pompy wodne do Gazy, aby zmniejszyć zalewanie
tamtejszych terenów. Jednakże niewiele gestów ze strony Izraela, który wychodzi do nich
z gałązkami oliwnymi w ręku, jest docenianych wśród tłumów złapanych w sieć zwiedzenia,
nienawiści i goryczy.

Błagajmy Pana o tych, którzy podejmują decyzję w Izraelu, którzy wkrótce będą musieli
ustalić kierunek działania przeciwko Iranowi, aby mieli mądrość i rozwagę. Oby nasz premier,
który czyta hebrajskie Pisma w szabat i przy innych okazjach, szukał Pana Boga Izraela, aby
wiedzieć, co robić, kiedy zajdzie potrzeba działania. Jak Dawid, król, miał w swoim sercu pra-
gnienie budowania… Oby mąż Boży w tej godzinie miał w swoim sercu pragnienie słuchania
tego, co Bóg chce, aby czynił.

Wstawiajmy się przeciwko jakimkolwiek niespodziewanym atakom rakietowym, a także
aby nie doszło do nieświadomych i nie dających się opanować eskalacji – włącznie z wojną
konwencjonalną lub atomową. Módlmy się, aby wszelkie niszczycielskie plany szatana zostały
udaremnione i powstrzymane przez Świętego Izraela. „I będą się bali na Zachodzie imienia
Pana, a na Wschodzie jego chwały, gdyż przyjdzie jak ścieśniona rzeka, na którą napiera powiew
Pana” Iz. 59:19.

Oddajmy Bogu cześć wierząc Mu w 100% i dziękując Mu za Jego obietnice mówiące, że
będzie bronił Jerozolimy. „Obroni Pan Zastępów Jeruzalem, tak jak ptaki latające nad gniazdem,
ochroni i wyratuje, zachowa i wybawi” Iz. 31:5. Także: „W owym dniu ochroni Pan mieszkań-
ców Jeruzalemu, tak że najsłabszy wśród nich będzie w owym dniu jak Dawid, a dom Dawida
będzie jak Bóg, jak anioł Pana na ich czele” Zach. 12:8.

Stójcie na straży, duchowo, w modlitwie, gdyż tysiące ton gazu musztardowego i para-
liżującego DX nadal pozostają w Syrii i jeżeli czerwone linie zostaną przekroczone, a broń
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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.

chemiczna wyciągnięta, Izrael przystąpi do ataku, aby ratować swój naród. W tych dniach po-
trzebujemy ludzi takich jak Issachar, który rozumiał czasy, w których żył i wiedział, co robić.
„Z Issacharytów, dobrych znawców stosunków, wiedzących, co ma czynić Izrael…” (I Kr. 12:32).
W tamtych czasach mężczyźni ci byli posłuszni i natychmiast wykonywali rozkazy.

Z powodu rosnącego w Europie antysemityzmu, mnóstwo francuskich Żydów wraca do
Izraela. Izraelska pustynię Yishimon nawiedziły tej zimy gwałtowne powodzie. Prorok Izajasz
ogłaszał, że pierwszym znakiem, iż Bóg czyni coś nowego na ziemi, będzie to, że na tej konkret-
nej pustyni, znanej jako Yishimon, pojawią się gwałtowne powodzie i rzeki! Rozważcie Ks. Iza-
jasza 43:18-21. Niewielki napływ arabskich żołnierzy będących chrześcijanami, wstąpiła do Sił
Obronnych Izraela, co spowodowało falę krytyki płynącą ze światowych mediów i prasy wobec
Bożego ludu – Izraela. To czas, aby zalać Niebiosa ogromnym strumieniem  ustawicznej chwały,
modlitwy i wstawiennictwa, stojąc w wyłomie za Bożym narodem wybranym – narodem żydow-
skim. Potrzebują nas jak nigdy dotąd. Niech nasze serca wypełni miłość do Izraela i troska
o niego i niech wsparcie dla Izraela nadal przychodzi do służb takich jak CFI, aby mogły napra-
wić szkody czynione w imieniu Pana przez 20 wieków. Nie wstępujmy w szeregi tych, którzy
uważają się za chrześcijan a oddzielają się od Izraela i potępiają każde jego posunięcie. Bóg
patrzy z daleka, a jednak z bliska, niewidzialnie przemierzając Izrael. Pragniemy być gotowi
i stać na wybrzeżu wieczności… gdy On powróci.

Z niezmienną miłością z wiecznego miasta,

Sharon Sanders
Współzałożycielka, dyrektorka
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