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Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę; muszę wypatrywać i baczyć, co
mi powie, co odpowie na moją skargę Hab. 2:1.

Jego imię brzmi chwała

A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy
i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci. Obj. 5:5

Większość chrześcijan kojarzy imię Juda właśnie z powyższego wersetu. Wierzący na całym
świecie nie powinni być przygnębieni czy smutni z powodu tego, co dzieje się na ziemi. Wszyst-
ko, do czego Bóg dopuszcza, ma swój cel. Ten pobożny starzec z Księgi Objawienia wyraźnie
oznajmił Janowi (hebr. Jochanan), że ma nie płakać, ponieważ Lew z pokolenia Judy już odniósł
zwycięstwo za Izrael i za wszystkich, którzy za Nim idą. Starzec ten przypomina wszystkim, że
ten „lew” wywodzi się z konkretnego plemienia, z potomków Judy – jednego z dwunastu ksią-
żąt Izraela. Dlatego korzeń Lwa powiązany jest z królem Dawidem, z dynastią Izraela. To On
triumfuje i jedynie jest godzien otworzyć księgę.

Jeff Benner pisze: „Imię to w języku hebrajskim wymawia się «je-hu-da». Większość hebraj-
skich słowników zdefiniuje to słowo jako «chwała», ale ponieważ słowo to w języku polskim jest
pojęciem abstrakcyjnym, nie oddaje prawdziwego hebrajskiego znaczenia. Głównym rdzeniem
tego słowa jest hebrajskie «jad» oznaczające «rękę». Kilka pobocznych rdzeni pochodzi od głów-
nego rdzenia i oznaczają «rzucać», włącznie z hebrajskim «jadah», będącym rdzeniem słowa
«Jehuda». Słowo «Jehuda» oznacza więc «wyrzucać nasze ręce w górę». Gdybyśmy zobaczyli
Wielki Kanion po raz pierwszy, być może wyrzucilibyśmy ręce do góry i powiedzieli: «Ojej,
spójrz tylko na to!». Takie jest hebrajskie pojmowanie «chwały». Kiedy Lea urodziła Judę
(I Mojż. 29:35), powiedziała: «Tym razem będę sławić (jadah) Pana».  Wskazywała na Pana jako
na Tego, dzięki któremu urodziła syna. Często używamy słowa «chwała» w kontekście uwielbia-
nia Boga. Jednak nasza chwała nie powinna ograniczać się jedynie do śpiewania czy modlenia się
do Boga, ale powinna być postępowaniem zgodnie z naszą wiarą. Naszym zadaniem jest wska-
zywać na Boga, tak aby inni mogli Go zobaczyć…” (wg www.ancient-hebrew.org).

W tym miesiącu, jako stróże stojący na naszych posterunkach modlitwy, mamy wiele powo-
dów, aby oddać chwałę Bogu Izraela. Jednocześnie w Izraelu dzieją się rzeczy, które wymagają
intensywnej modlitwy i wstawiennictwa. Do tego właśnie zostali powołani wstawiennicy i wo-
jownicy modlitewni – aby modlić się o te sprawy, które potrzebują naprawy oraz by oddawać
chwałę za odpowiedzi na modlitwy. Dziękujemy Bogu, że tysiące stróżów na całym świecie
korzysta z tego listu modlitewnego jako przewodnika do modlitwy o ochronę Izraela od jego
wrogów. Modlitwa jest chwilą błagania, kiedy to możemy też odpocząć w Panu. Wstawiennic-
two jest wołaniem naszego serca za ukochanym Izraelem. O niektórych prośbach modlitew-
nych trudno mówić – ma teraz miejsce wiele pozytywnych działań, ale równocześnie wróg
wdarł się wszędzie jak powódź. Kiedy wznosicie swoje „ręce” do Pana, i jakby „rzucacie” swoją
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wiarę w górę do Niego oraz postępujecie zgodnie ze Słowem Bożym, pamiętajcie o imieniu
Juda. Lew ma ryczeć, a kiedy zaryczy, wielu pozna, kim jest!

Wejdźmy razem do sali tronowej narodów

Imię Benjamin, pierwsze imię premiera Izraela, znaczy „syn prawicy”. Prawa strona uważana
jest za mocną i zazwyczaj przypisuje się ją sile. We wszystkich naszych modlitwach o różne
potrzeby, nie możemy zapominać, żeby przynosić Beniamina Netanjahu przed Boga. Od wielu
lat kieruje on Izraelem. Potrzeba mu mądrości i siły do podejmowania decyzji na tym ważnym
stanowisku. Jeżeli będziemy się o niego modlić przepełnieni miłością wypływającą z troski, to
Bóg nas wysłucha. „Słyszałem, o co się do mnie modliłeś…” (II Król. 19:20). Nigdy nie ustawaj-
my w modlitwach o premiera, który nie boi się wypowiadać słów Boga z Pisma do ONZ, UNE-
SCO i na całym świecie (Ps. 83:19).

Próby zasiedlenia i „przejęcia” Ziemi Izraela nie są łatwe, kiedy arabscy sąsiedzi nie chcą,
żeby się to udało. W najbliższym czasie Izrael musi się zmierzyć z kilkoma kwestiami.

• Wypowiadaj Boże obietnice nad osiedlem Amona, które znajduje się w biblijnym cen-
trum Judei i Samarii. Wielu z jego mieszkańców błagało o pomoc wobec niebezpieczeństwa, że
zostaną ewakuowani a ich domy zniszczone. Ustawa regulująca osadnictwo została przyjęta
w pierwszym czytaniu w Knesecie. Obiecuje ona nadanie statusu prawnego wielu żydowskim
osiedlom, ale nie Amonie. Dobrze pamiętam brutalne wysiedlenie Izraelczyków z Gusz Katif
w Strefie Gazy. Był to przerażający i rozdzierający serce widok. Następstwa tego pozostaną na
całe życie. Teraz jest czas, aby w modlitwie wypowiadać Boże obietnice, bo to On sprowadza
swój lud z powrotem do tej ziemi. Módlmy się, aby Żydzi nie musieli usuwać swoich własnych
braci z Judei i Samarii. I będę się radował z nich, i dobrze im czynił; na stałe osadzę ich w tej ziemi,
z całego serca i z całej duszy. Jer. 32:41

• Prośmy w wierze, aby Bóg w nadnaturalny sposób zaingerował i zapewnił ochronę tak
potrzebną, kiedy 230 tys. rakiet i głowic bojowych różnych rozmiarów i potencjałów wymie-
rzonych jest w Izrael ze strony islamskich wrogów i gotowych do ataku. Kto mieszka pod osłoną
Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego... Ps. 91:1–16. Temu, którego umysł jest
stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał. Iz. 26:3

• Módlmy się żarliwie o Siły Obronne Izraela stacjonujące w pobliżu Strefy Gazy, które
pracują nad poprawą gotowości na możliwość ataków terrorystycznych przy granicy, przejść
tunelami na terytorium Izraela i zasadzek ze strony islamskich grup wspieranych przez Iran.
Niektórzy izraelscy mieszkańcy przygranicznych kibuców są szkoleni i uświadamiani co do za-
mierzeń Hamasu, który będzie próbował wyrządzić najwięcej szkód w następnej wojnie z Izra-
elem. Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia… Ps. 91:5.

• Módlmy się, aby Pokój ogarnął rodziny z Hajfy i okolic, które ucierpiały podczas
ostatnich pożarów. Ponad 527 domów nie nadaje się teraz do zamieszkania. Kiedy ekipa CFI
pojechała na spotkanie z rodzinami, których domy spłonęły, poznała niezłomne serca nastawio-
ne na przetrwanie. Niektórzy mówili: „Oni spalili, my odbudujemy!”. Inni, którzy stracili wszystko,
a wśród nich jedna osoba, która przeżyła Holokaust, stwierdzili: „To są nasze domy, musimy je
odbudować”. Bóg obdarzył swój lud silnym duchem, który nigdy się nie poddaje. Żeby prze-
trwać, muszą mieć takie podejście do życia. Niepoddawanie się to dar od Pana. …bądźcie mocni
i nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki. II Kr. 15:7 Nie bój się, bom Ja
z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię… Iz. 41:10

• Dziękujmy Bogu, że Izrael wzmacnia obronę na północy w razie ataków ze strony He-
zbollahu. Siły Obronne Izraela (IDF) uważają, że kiedy Hezbollah zaatakuje, to połączy grad
rakiet z ofensywą lądową, aby przejąć terytorium Izraela. Aby zapobiec takim dewastującym
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Sharon i Ray Sanders

Do czasu Jego przyjścia

Sharon Sanders

atakom, IDF niestrudzenie zajmują się umacnianiem osiedli. Sanballat błędnie szydził z Żydów.
…mówiąc w obecności swoich braci i wojska samarytańskiego tak: Co ci nędzni Żydzi wyczyniają?
Czy można im na to pozwolić?... Neh. 4:2

• Chwalmy Boga za to, że udało się ostatnio zlikwidować terrorystów ISIS, którzy próbo-
wali zinfiltrować granicę izraelsko-syryjską. Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie
drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą, nie porzuci i nie opuści cię. V Mojż. 31:6

• Błagajmy Pana, aby przeszkodził w rosnącej przemocy ze strony Palestyńczyków, która
tak bardzo niepokoi Izrael. Zagrożenia otaczające Izrael nie maleją (zob. „FrontPage Jerusalem”
CFI na www.frontpagejerusalem.com). Kolejne miesiące mogą być bardzo niebezpieczne dla
Izraela.

• Módlmy się o zakończenie wojny w Syrii. Jeżeli państwo to upadnie, Izrael może pogrążyć
się w zamieszkach, a Arabowie mogą podjąć próbę przejęcia izraelskich ziem. Może się to
wydawać przesadne, ale na Bliskim Wschodzie wszystko jest możliwe. I już nie będzie się słyszeć
o gwałcie w twojej ziemi ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie twoich granic, lecz nazwiesz
swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą. Iz. 60:18

• Pamiętajmy o obietnicach Pana, że kiedy świat i Izrael doprowadzą się do ruiny i wszę-
dzie zapanuje bezbożność i bezprawie, to wtedy powróci Mesjasz i będzie walczyć po stronie
Izraela, aby ustanowić Królestwo Ojca. Obyśmy potrafili z uśmiechem patrzeć w przyszłość, jak
ta dzielna kobieta, o której pisze Salomon, a która wiedziała, że ostatecznie i tak zwycięży nasz
Ojciec! …z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Przyp. Sal. 31:25

W tej ziemi cudów widzimy działanie Bożej ręki w wielu, wielu sytuacjach i dziedzinach
życia. Powinno to być zachętą dla narodów świata, które zmagają się ze swoimi problemami.
Pamiętajmy, że modlenie się o Izrael, nie jest opcją, ale nakazem od samego Boga! Proście o pokój
dla Jeruzalemu! Niech żyją w spokoju ci, którzy cię miłują! Ps. 122:6 Na twoich murach, Jeruzalem,
postawiłem stróżów; przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie umilkną. Iz. 62:6 Któż się zmiłuje
nad tobą, Jeruzalemie? Jer. 15:5. Bóg nie prosi nas, żebyśmy rozważyli modlenie się o Jerozolimę:
On poucza nas i prowadzi w niezwykle ważną sferę, jaką jest modlitwa o Jego miasto wybrane,
Jego wybraną ziemię i Jego wybrany lud. Nikt nie może być w błędzie modląc się o wypełnienie
się Bożej woli dla Jego ziemi i narodu.


