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LIST MODLITEWNY
STRÓŻA NA MURACH MIASTA
Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę; muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę.
Habakuka 2:1
Nie weszli w wyłom i nie usypali kamiennego wału wokół domu izraelskiego, aby mógł
się ostać w bitwie w dniu Pana.
Ez. 13:5

Bycie shomrim (z hebr. „strażnik” lub „stróż”) nie należy do łatwych obowiązków. Wymaga
ono ciągłej czujności i gotowości na naszych posterunkach duchowej odpowiedzialności za Izrael. Fragment ten mówi o starożytnych prorokach izraelskich, których Bóg skarcił za to, że nie
dopełnili swoich obowiązków jako prawdziwie święci mężowie przed Bogiem Izraela. Werset 5
można zastosować do nas, ponieważ nam również powierzono zadanie, o którym mówi prawdziwy Boży prorok – Izajasz w 62 rozdziale. Pisze tam, abyśmy nie milczeli, lecz głośno mówili
w imieniu Bożego pradawnego ludu przymierza i modlili się o Jerozolimę DOPÓKI… Dopóki
Pan nie zbawi Izraela, a ludzie nie zaczną poszukiwać Jerozolimy (w. 12), a Bóg uczyni ją „sławną
na ziemi” (Iz. 62:7). Musimy się modlić do czasu aż to wszystko się wypełni.
Bóg ostro napomina proroków Izraela, którzy zaniedbali swoich obowiązków i wykonywali
je niedbale. Zarzuca im, że: „nie usypali kamiennego wału wokół domu izraelskiego, aby mógł
się ostać w bitwie w dniu Pana”. Kiedy stoimy zjednoczeni na całym świecie w 24-godzinnej
modlitwie za Izrael, wzmacniamy… umacniamy jego mury jakby zabezpieczając i podpierając
go oraz dodając mu duchowej siły. Tak jak Mojżesz stojący w wyłomie przed Bogiem (Psalm
106:23), podobnie i my, jako Jego stróże postawieni na posterunkach w czterech stronach świata, prawdziwie pełnimy rolę sług Pana, „którzy co noc służymy w domu Pana!” (Psalm 134:1).
Trwajmy przy Panu w Jego planach i celach dla tego rozwijającego się narodu… ponieważ liczba jego wrogów jest wielka – lecz WSZECHMOGĄCY BÓG jest większy! Współpracujmy z Nim, aby potwierdzić Słowo, które wypowiedział nad Izraelem na czas obecny i na
wieczność. Oczekujemy, że Bóg wypełni swoje Słowo (to jest wiara), a Bóg kocha tych, którzy
wierzą w Niego i Słowo, które wypowiedział. Jego Słowa decydują o tym, co wydarzy się w
przyszłości. Modlimy się Słowem Bożym oczekując na jego wypełnienie. Oby każdy shomrim bez wyjątku nie zaniedbywał obowiązku modlitwy za narodem kiedyś tak podziwianym
przez cały świat. Urośli do wielkiej potęgi… A później rozproszyli się po całym świecie stając się
pośmiewiskiem dla innych narodów. Ale teraz znów się podnoszą i znajdują się w centrum
uwagi. Bóg zapowiedział, że stanie się tak przy końcu czasów, przed powrotem Jego Syna,
który przyjdzie, aby przez tysiąc lat rządzić i panować nad ziemskim królestwem Swego Ojca.
Alleluja. Żyjemy właśnie w tym okresie. Mamy za zadanie modlić się aż to wszystko się wypełni.
Obyśmy nie zostali znalezieni w takim stanie, jak ci prorocy ze Starego Testamentu, którzy
zaniedbali swoich obowiązków względem Boga i Jego ludu. Niech Bogu będą dzięki za Was
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wszystkich, którzy na całym świecie sumiennie stróżujecie na murach za Jerozolimą
i narodem izraelskim. Niech Bóg da Wam swoje namaszczenie do wykonywania tego zadania, jakim jest modlitwa i wstawianie się za Bożym narodem wybranym. Prosimy, przekazujcie ten List Modlitewny Stróża na Murach Miasta Waszym przyjaciołom i wszystkim,
którzy kochają Syjon, aby zmobilizować ich do dalszej modlitwy za Izrael.

Wejdźmy razem do Bożej sali tronowej:
• Módlmy się, aby prawda odnośnie Izraela dominowała w mediach. Kto mówi prawdę,
wypowiada to, co słuszne, lecz świadek fałszywy kłamie (Przyp. Sal. 12:17). Zalewające
nas pełne kłamstw reporterstwo zamiast rzetelnego dziennikarstwa przepływa cały czas przez
fale eteru na całym świecie. Ogłaszajmy zwycięstwo prawdy nad Izraelem. (Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, co naprawdę dzieje się w Izraelu, zalogujecie się na stronę internetową
Israel News Digest, na której znajdziecie bezpłatne publikacje CFI).
• Radujcie się razem z nami, że możemy doświadczać tego, iż Bóg stale używa swego narodu, aby odbudowywać, zmieniać i przebudowywać współczesną Jerozolimę. Wiemy, że Bóg
w czasach ostatecznych odbuduje Jerozolimę. Pan buduje Jeruzalem… Ps. 147:2. Pan odbudowuje Jerozolimę na naszych oczach i wzywa swój naród do powrotu. To On przywraca
jej dawną świetność nawet jeśli architekci i urbaniści nie zdają sobie z tego sprawy. Coś mi
mówi, że to On nimi kieruje, aby wypełnić w przyszłości swój plan. Módlmy się, aby ludzie
ci usłyszeli i zrozumieli, czego chce Bóg, bo wielki jest Pan nasz Ps.147:5. Plany dotyczące rozbudowy Jerozolimy na najbliższe 15 lat są niewiarygodne, nie wspominając już
o tym, co ujrzą narody udające się tam w czasach, kiedy „będą się pytać o Syjon” (Jer. 50:5).
• Dziękujcie Panu razem z nami, bo widzimy, jak szybko rozkwita Izrael. Ci, którzy tu mieszkają potwierdzają, że jest on równie tętniący życiem i kolorowy, co jego mieszkańcy. Błogosławiony lud, któremu tak się powodzi, błogosławiony lud, którego Bogiem jest
Pan! Ps. 144:15. W przeciwieństwie do powszechnej opinii (wypowiadanej zwłaszcza przez
tych, którzy nigdy nie byli w Izraelu), Izrael jest miejscem wypełnionym radością. Jest
to szóste najszczęśliwsze miejsce na świecie (wg Time Out Israel, czerwiec 2012). Pomimo że naród żydowski otaczają wrogowie, potrafią oni pozbierać się i szukać radości życia.
Wyobraźcie więc sobie radość, jakiej doświadczą, kiedy Bóg wyzwoli ich od ich nieprzyjaciół
„i przekują swoje miecze na lemiesze” (Iz. 2:4, Mich. 4:3, Joel. 3:15), a Bóg będzie sprawował nad nimi rządy. 70% Izraelczyków czuje się bezpiecznie wracając nocą do domu. Zastanawiam się, ilu z nas może tak samo powiedzieć o swoich krajach? Dzięki Bogu za szczęście
panujące w tym pełnym życia i barwnym kraju. O ileż więcej radości doświadczą, kiedy
zwrócą się do Boga w sprawiedliwości i świętości. To dopiero będzie szczęście Izraela! Musimy w modlitwach sprzeciwiać się bezbożnym działaniom tego narodu i otaczającemu go
duchowi ciemności.
• Wstawiajmy się za starszymi osobami mieszkającymi w Izraelu, za tymi, którzy przeżyli
II wojnę światową, ofiarami ataków terrorystycznych oraz tymi, którzy przeżyli wojny
w Izraelu i wciąż pamiętają tamte ciężki dni, cierpią na bezsenność i dręczą ich przerażające
sny z tamtego okresu. Sędziwe osoby, które przeżyły holokaust w dosłownym sensie doświadczyły słów z Psalmu: „Patrzę na prawo i widzę – nikt nie zważa na mnie. (…) Nikt się
nie troszczy o mnie” Ps. 142:5. Powinniśmy stale modlić się, aby wywodzący się z pogań-

–2–

skich narodów chrześcijanie prosili o przebaczenie za to, że nie pocieszali ich i nie stali przy
nich, gdy tego potrzebowali. A naród żydowski miał nadzieję, że ich pogańscy sąsiedzi wysłuchają ich wołania: „otoczą mnie sprawiedliwi” Ps. 142:8. Jednak te heroiczne czyny zdarzały
się zbyt rzadko. Powinniśmy modlić się o całkowite pojednanie pomiędzy kościołem składającym się z pogan a Żydami.
Prawdziwym powołaniem shomrim jest wierne stanie na posterunku. Nie możemy zasnąć na
szczycie wieży strażniczej lub w bramach miasta. Dziękuję Wam, że poprzez swoje działania,
uczynki i wierne serca umocowaliście mocno w ziemi Wasze flagi wraz z flagą izraelską i stoicie
przy nich oczekując na wypełnienie słów Pana. Niech Bóg błogosławi każdego z Was za
Waszą niezłomność.

W oczekiwaniu na Jego przyjście

Sharon Sanders
Tłumaczenie tekstu: Kesja Gaweł
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