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Trwając na naszych posterunkach

Jeśli stróże nie strzegą miasta, daremnie czuwają. Ps. 127:1b (tłum. ang.)

Werset ten mówi nam, że jeżeli nie trwamy za Jerozolimą (nie strzeżemy jej) w naszych modlitwach
i błaganiach, marnujemy tylko swój czas (bez powodzenia i bez celu). Jednak kiedy trwamy na posterun-
ku modlitwy i trzymamy naszą flagę mocno wbitą w dobrą glebę Bożego Słowa, ochraniamy Jerozolimę
jako stróże ze względu na Pana! „Nieznany poeta napisał: «Byłem zbłąkaną duszą w otchłani rozpaczy,
która w odpowiedzi na modlitwy wspięła się na wyżyny». Nie możemy okazywać większej miłości
i troski o Izrael niż wtedy, gdy mówimy: «Modlę się o Izrael»” (wg „Word for Today”, 20 listopada 2014).
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Hinej lo janum, we lo jiszan, lo janum, we lo jiszan, hinej lo
janum, we lo jiszan, szomer, Israel, co znaczy: „Oto nie drzemie
ani nie zasypia stróż Izraela” Ps. 121:4 (wg Jewish Publication So-
ciety, 1917). Bóg nie zasypia. Nie ucina sobie krótkich drzemek ani
nie ustaje w swojej wiecznej miłości i trosce o swój wybrany naród.
Nie możemy sobie pozwolić, aby czynić coś innego poza staniem
na straży w modlitwie i Duchu. Powinniśmy nieustannie być osoba-
mi, które reagują jako pierwsze w modlitwie i w każdej chwili stoją
w gotowości do modlitwy. Izrael to kraj, w którym pełno jest sytu-
acji kryzysowych pojawiających się niemal każdego dnia. Modlitwa
może zmienić bieg wydarzeń, z którymi Izrael musi się codziennie
mierzyć.

Tak mówi Wszechmocny Pan: Tak jest z Jeruzalemem. Umie-
ściłem je pośród narodów, a dokoła niego kraje Ez. 5:5. Konflikt,
przed którym staje Izrael, obejmie cały świat. W Księdze Zacharia-

sza 12:2–3 jest napisane, że narody irracjonalnie zareagują na zebranie się narodu żydowskiego. W
świetle islamu Izrael to obraza dla allaha i islamu i musi zostać zniszczony. Narody zaangażują się w
zbliżający się konflikt i połączą siły, aby usunąć obecność Żydów z Jerozolimy. Odkryją, że usunięcie ich
sprowadzi na każdy naród narodową „przepuklinę”. III wojna światowa będzie się toczyć i skupiać wokół
Jerozolimy. Jest to centrum świata. Jest to także most łączący trzy ogromne kontynenty – Europę, Afry-
kę i Azję. Świat, pośród swojej skorupy i warstw, ma swój środek. Izrael jest centrum powierzchni
świata i najświętszym miejscem na ziemi. Jak nauczają rabini, ta wieczna Jerozolima znajduje się tuż nad
tą ziemską, gdyż Bóg siedzi nad nią i spogląda na swoje ukochane miasto. Konstantyn skupiał się na
niebiańskiej Jerozolimie i nie nauczał o ziemskich rządach
Chrystusa w Jerozolimie. Przez 1000 lat Jerozolima będzie
duchowym centrum świata. Widzimy, że nasila się alija (imi-
gracja narodu żydowskiego). Gwałtownie naciera ISIS – każ-
de postawienie żydowskiej stopy na Wzgórzu Świątynnym
wywołuje wielki sprzeciw, ponieważ toczy się konflikt po-
między dwoma królestwami: królestwem ciemności i kró-
lestwem światłości.

Kopuła na Skale jest postrzegana przez świat islamu jako
centrum świata. Islam rywalizuje o Boży tron. Oczywiście
wiemy, że to szatan, jako przeciwnik Boga, stoi za tym
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wszystkim. Czas się kończy. Żydzi i chrześci-
janie oddają cześć temu samemu Bogu. Póki
co mamy odmienne poglądy na temat Mesja-
sza, ale Bóg sam sobie z tym poradzi – to zbyt
wielkie zadanie dla człowieka. Trwają przygo-
towania do bitwy o Jerozolimę. Czy czuwa-
my? Czy modlimy się? Jesteśmy gotowi? Sto-
imy na straży? Światło poznania Słowa Boże-
go zostało objawione w Jerozolimie i ponow-
nie Słowo to wyjdzie z Jerozolimy. Ponieważ
hebrajskie słowo „stróż” to „notzrim”, a
współczesny hebrajski tym samym słowem
określa chrześcijanina (naśladowcę Nazarej-

Proście o pokój dla Jeruzalemu! Niech żyją w spokoju ci, którzy cię
miłują! Ps. 122:6-7

czyka od „natz-eret” – korzenia tego słowa), nie ulega wątpliwości, kim są stróże. Nikt inny poza chrze-
ścijańskimi braćmi i siostrami nie może stać w wyłomie za swoimi braćmi i siostrami w Izraelu. Nie
ustawajmy w modlitwach o Izrael. Bycie w centrum świata wymaga od wiernych wojowników modli-
tewnych, aby stale pełnili straż w razie kłopotów.

Wejdźmy razem do Bożej sali tronowej

Stuart Dauermann w swoim artykule o tym, skąd bierze się okrucieństwo ISIS, wskazuje na fakt, że
koszmarna fala przemocy bardzo przypomina potworną historię Asyryjczyków, którzy niegdyś zamiesz-
kiwali Bliski Wschód. Otaczające narody bluźniły im z powodu ich okrucieństwa. W źródłach archeolo-
gicznych znajdują się zapiski na temat tortur stosowanych przez Asyryjczyków, którzy żywcem obdzie-
rali ludzi ze skóry lub wbijali ich na pale. Wiadomo więc, dlaczego Jonasz uciekł w inną stronę, kiedy Bóg
posłał go, aby powiedział mieszkańcom Niniwy, by pokutowali ze swojej niegodziwości. W starożytnym
świecie przemoc była na porządku dziennym… Życie ludzkie miało bardzo małą wartość… Utrata życia
nic nie znaczyła. W Izraelu morderstwo postrzega się jako zbrodnię przeciwko samemu Bogu. Ludzie
zostali stworzeni na obraz Boga.
• Módlmy się, aby Pan był schronieniem dla tych, którzy cierpią za wiarę ze strony ISIS. Prośmy Pana,

aby postawił wokół nich swoich aniołów. Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na
wszystkich drogach twoich. Ps. 91:11

• Wstawiajmy się o pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, by strzegł serc i umysłów tych,
którzy zostali zranieni i doznali traumatycznych wstrząsów ze strony podłych ludzi. Bo, jak liczne są
cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha.
II Kor. 1:5

• Módlmy się żarliwie o ochronę przywódców przed ekstremistami, którzy pragną skrzywdzić ich
emocjonalnie i fizycznie oraz pozbawić ich nadziei. Wybaw mnie, Panie, od człowieka złego, od
ludzi okrutnych ustrzeż mnie! …każdego dnia wszczynają spory. Ps. 140:2-3
„Moje przesłanie do znienawidzonych Żydów: Nie ma boga poza Allahem, będziemy was wszędzie
ścigać. Jesteśmy narodem, który pije krew. Wiemy, że nie ma lepszej krwi od żydowskiej. Nie zosta-
wimy was w spokoju, dopóki nie ugasimy naszego pragnienia waszą krwią i pragnienia naszych dzieci
waszą krwią. Nie spoczniemy, dopóki nie opuścicie krajów muzułmańskich” (ostatnie przesłanie Ad-
hama Ahmada Abu Jandala – zamachowcy samobójcy Hamasu, wg Palestinian Media Watch). Rabin
Steven Purzansky wyjaśnia, dlaczego Amalek postanowił zniszczyć Izrael (V Mojż. 25:17–19). Żydow-
scy mędrcy nauczali, dlaczego nazwano go Amalek. Nosi on taką nazwę, ponieważ jest to
Am Lak – „naród, który liże”. Amalek, jak pies, chce wychłeptać izraelską krew (Ohr Haray-
on). Cały artykuł został zatytułowany „To dzikusy!”.

• Módlmy się, aby Bóg wysłał swoich walczących aniołów, by zniszczyli ducha bezprawia i okrucień-
stwa, który działa obecnie na Bliskim Wschodzie. Niektórzy członkowie ISIS mogli już wedrzeć się na
teren Izraela i musimy się modlić, żeby Bóg powstał i obronił Izraela, który jest prześladowany rozhu-
kaną przemocą. Zlituje się nad nędzarzem i biednym i wybawi dusze biednych. Z ucisku i gwałtu
wyzwoli ich życie, bo krew ich jest droga w oczach jego. Ps. 72:13-14
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Sharon i Ray Sanders

• Wołajmy przeciwko zwierzchnościom, mocom, władcom ciemności i złym duchom niegodziwości,
które posługują się strachem, by manipulować ludźmi. ISIS, ISIL, Hamas i palestyńscy oprawcy wszy-
scy oni nieustannie wygrażają Izraelowi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziem-
skimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami
w okręgach niebieskich. Ef. 6:12

• Módlmy się, aby Pan ocalił z królestwa ciemności muzułman i wszystkich, którzy idą za fałszywymi
bogami i bożkami i przyprowadził ich do Królestwa Syna Bożego. …który nas wyrwał z mocy ciem-
ności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego... Kol. 1:13
W izraelskim rządzie potrzebna jest jedność. Proszę, módlcie się za naszego premiera – Beniamina

Netanjahu, który robi wszystko, co w jego mocy, aby właściwie kierować państwem. Popełnia błędy, ale
bezwątpienia jest mężem od Boga na tę godzinę. Proszę, módlcie się o niego i jego rząd, aby trwali
w jedności i wspierali się nawzajem, tak jak tego pragnie Bóg Izraela. W Bogu okażemy się dzielni, On
zdepcze wrogów naszych. Ps. 108:14

Z wielką troską – ale i nadzieją – proszę Was, abyście się modlili o Izrael i nie ustawali (Ciało Chrystu-
sa od zawsze powinno było tak postępować). Jesteście ważni dla Boga i On widzi Wasz trud w modli-
twie. Dziękujemy, że stoicie na posterunkach i nieustannie czuwacie. Życzę każdemu z Was wspaniałego
okresu świątecznego – czy to Chanuki czy też Świąt Bożego Narodzenia – gdyż oba są „świętami praw-
dziwej światłości”. Dziękujemy Wam za trwanie w modlitwach o Chrześcijańskich Przyjaciół Izraela
w Jerozolimie. Dziękujemy, że przekazujecie nasze informacje swoim przyjaciołom i wspieracie pracę
w Ziemi Izraela (www.cfijerusalem.org)

Z błogosławieństwem z Jerozolimy,

Sharon Sanders

Proszę, przekażcie ten List Modlitewny Stróża na Murach Miasta po całym świecie. Możecie
bezpłatnie rozdawać go na grupach modlitewnych, w kościołach, a także dawać go tym, którzy
modlą się o Izrael.


