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Styczeń 2016 / Rok żydowski 5776

Podzielone serce

Nieszczere (ang. tłum. – podzielone) było ich serce, więc teraz poniosą karę. Oz. 10:2

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

Powyższy fragment Pisma mówi o podzielonym
sercu. I Księga Królewska opisuje dzieje Salomona,
który był u szczytu chwały, a jego dokonania przy-
niosły mu sławę i szacunek na całym świecie. Jed-
nakże w późniejszych latach jego gorliwość do Boga
osłabła, gdyż pogańskie żony odwróciły jego serce
od całkowitego oddania się Panu. Jego serce było
podzielone, jak i królestwo, które po sobie pozo-
stawił. Narastająca obojętność na Pana, Jego pro-
roctwa i nakazy doprowadziła do podziału na dwa
królestwa za jego rządów.

 Podobnie i dziś wiele kościołów ma podzielone serce
i jest obojętnych na prorocze obietnice Boga, które wy-
pełnia poprzez swój naród izraelski. Doprowadziło to do
podziału Kościoła. Zbyt wiele rozrywek i atrakcji odciąga
chrześcijan od gorliwego uczęszczania na spotkania mo-
dlitewne i biegnięcia na spotkanie z Bogiem. Stali się zobo-
jętniali, niezainteresowani i nie dbający o „znaki czasu”
prowadzące do przyjścia Pan. Jako wyznawcy i uczniowie
Pana Jezusa (Jeszui), mamy ogromną odpowiedzialność, by
nie dopuścić, aby nasze serca stały się podzielone. Ja sama
muszę pracować nad tym każdego dnia mojego życia i je-
stem przekonana, że też odczuwacie tak samo. Nasze serca Hebrajskie słowo „serce” (lev)
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są ośrodkami naszych uczuć, centrum nas samych i zazwyczaj tym, co z nas wychodzi i co
zajmuje nasz czas, odzwierciedla nasze oddanie.

W dzisiejszym świecie, w którym tak wiele rzeczy może nas odciągnąć od odpowiedzialno-
ści, jaką mamy względem Izraela i narodu żydowskiego, musimy mieć determinację i nadzieję,
że całym sercem i duszą podążymy za wezwaniem Pana, aby modlić się i być stróżami na mu-
rach za Jerozolimą i Bożą ukochaną ziemią i narodem: Izraelem. Poproście Boga dzisiaj, aby
trzymać się mocno postanowienia wytrwania na posterunku do czasu Jego przyjścia. Niedawno
Pan Bóg dał mi spotkać trzy chrześcijanki z Wielkiej Brytanii, które od 25 lat spotykają się
i modlą w naszym murze modlitwy o miejsce, które zostało im wyznaczone. Świadczy to o
rzetelności charakteru i szczerości serca przed Panem. W Izraelu toczymy wiele bitew – zarów-
no w tym fizycznym, jak i duchowym wymiarze. Dlatego trwajmy wytrwale na naszych wsta-
wienniczych posterunkach za Izraelem, trzymajmy flagę zobowiązania i z godnością bądźmy
tarczami dla Izraela w duchowej rzeczywistości, w której Bóg widzi serce. Hebrajskie słowo
„serce” to „lev”, a Psalm 51:12 mówi o „lev tahor”: Serce czyste stwórz we mnie, o Boże,
a ducha prawego odnów we mnie! Odnówmy się, nabierzmy nowych sił i ponownie zobo-
wiążmy się do dalszego bycia naczyniami wydzielającymi czyste kadziło dla Pana za Jego naro-
dem wybranym – Izraelem.

Zajmijmy swoje pozycje na murach

Chciałabym pokazać zdjęcia Żydów wołających do Boga, a to dlatego, że niektórzy chrześci-
janie uważają, że Bóg odrzucił naród żydowski i nie wysłuchuje ich modlitw.

W obecnej duchowej walce jest tak wiele spraw, za które możemy być wdzięczni i już wkrótce
o tym napiszę. Musimy jednak mieć świadomość, że Adoniasz, syn Chaggity, wynosił się ponad
króla Dawida, a jego słowa brzmiały: „Ja zostanę królem” (I Król. 1:5). Obecnie Bliski Wschód
zmaga się z brutalnym konfliktem, a wszystko to dlatego, że szatan (Lucyfer) postanowił
w swoim sercu: „Ja zostanę królem!” Przygotował proroka islamu, aby podążał za nim i szedł
jego ścieżką, a nie Bożą ścieżką. Wyraźnie widać, że fanatyczne ugrupowania takie jak ISIS i inne
im podobne składają się w istocie ze zwiedzionych ludzi, którzy kroczą złą ścieżką. Obrali Ma-
hometa zamiast Jezusa, czego skutki są widoczne. Szatan, pod postacią wojującego islamu, chce
„zostać królem”. Musimy o tym pamiętać, gdy się modlimy.
• Módlmy się, aby grzbiet islamu został złamany, a słowa „Allahu Akbar”, które tak naprawdę

nie znaczą „bóg jest wielki”, lecz „bóg jest większy”, ucichły na świecie. Oby dzień, w któ-
rym „ugnie się wszelkie kolano” nadszedł jak najszybciej.  (Rzym. 14:11, Paweł cytuje Iz.
45:23 w Liście do Filipian 2:10–11).

• Wstawiajmy się żarliwie, aby ustały bezsensowne morderstwa niewinnych Izraelczyków
wywoływane przez palestyńską nienawiść do Izraela. Żołnierze, niewinni klienci targowisk
oraz ludzie na ulicach Jerozolimy zostali ugodzeni nożem w tym miesiącu. Wiele fragmentów
w Biblii wypowiada się przeciwko mordowaniu, jednak najczęściej przychodzi nam na myśl
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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.

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.

Chrześcijańscy Przyjaciele Izraela – Jerozolima
e-mail: prayer@cfijerusalem.org

Tłumaczenie tekstu: Kesja Gaweł

Sharon i Ray Sanders

Obserwujmy uważnie wschodnie niebo,

Sharon Sanders

szóste przykazanie, które otrzymał Mojżesz: „Nie zabijaj” II Mojż. 20:13. Jako chrześci-
janka mieszkająca w Izraelu ręczę za każdego izraelskiego żołnierza, że nie chcą oni nikogo
zabijać. Bronią jedynie swojego narodu przed nienawiścią i budzącą obrzydzenie ekstre-
malną niechęcią do Żydów.

• Błagajmy usilnie Pana, aby dotarł do terrorystów, którzy dzień i noc dążą do przemocy
i zachowują się …jak niedźwiedzica w polu, której zabrano młode… (II Sam. 17:8) – są
dzicy i nieokiełznani. …pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa
(Ps. 73:6; Ps. 74:23).

• Błagajmy Pana, aby Ziemia Izraela została uleczona od przemocy, która czai się w wielu
mrocznych miejscach. …a Pan dał się przebłagać za ziemię… (II Sam. 24:25).

• Czuwajmy i módlmy się za Kościół, który pozostaje w uśpieniu odnośnie proroczych obietnic
dla Izraela i narodu żydowskiego. Jeszcze śpicie i odpoczywacie? Dość tego! (Mar. 14:41).
Módlmy się o przebudzenie się z uśpienia, którego również Jezus oczekiwał od swoich uczniów
zanim został pojmany.

• Radujmy się z Bożym narodem (Izraelem), ponieważ dobra wiadomość jest taka, że,
pomimo prób i problemów, Słowo Boże codziennie wypełnia się i będzie się wypełniało w
Ziemi Izraela. Odrodzenie, alija, odbudowa - wszystko to nie ustaje. I znowu mówi: Wesel-
cie się, poganie, z jego ludem (Rzym. 15:10, V Mojż. 32:43).
Izraelczycy muszą odkryć swoją tożsamość narodową w Panu – to, kim naprawdę są: że

twarze Abrahama, Izaaka i Jakuba widać w ich twarzach. Módlmy się o narodowe przebudzenie
duchowe w tej ziemi. A gdy Salomon dokończył wszystkich swoich modlitw do Pana…,
powstał ze swojego miejsca przed ołtarzem Pana, gdzie klęczał na kolanach z rękami
wzniesionymi ku niebu… (I Król. 8:54).
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