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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
Pasterzu Izraela, słuchaj! Ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę, który zasiadasz na cherubach, ukaż się w chwale! (…) zbudź moc swoją i przybądź nam z pomocą! Boże! Odnów nas
i rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni! (Ps. 80:2-4)
Pan jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy, rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę go sławił. (Ps. 28:7)
Przybytek schronienia: Na początku istnienia CFI, rosyjska społeczność (składająca się z nowych
imigrantów) opublikowała w swojej gazecie artykuł na temat Chrześcijańskich Przyjaciół Izraela (CFI).
Pisali w nim, że byliśmy dla nich „tarczą” przed ich wrogami – w odniesieniu do wszystkich modlitw
zanoszonych na całym świecie, które chroniły ich od wszelkiej krzywdy. Tarcza ochrania osobę, cel lub
naród w duchowej walce obronnej. Słowo „tarcza” zostało symbolicznie użyte odnośnie Boga jako
jedynego Obrońcy narodu izraelskiego (I Mojż. 15:1; V Mojż. 33:29; Psalm 33:20; 84:12). Możemy porównać wiarę do tarczy (Ef. 6:16). W życiu codziennym, starożytne, biblijne tarcze były „namaszczane”
(Iz. 21:5), aby je zakonserwować, a tym samym sprawić, by łatwiej odpierały pociski wroga (wg Ancient
Customs of Israel – Starożytne zwyczaje Izraela – przyp. tłum.). Oby nasze modlitwy stały się tarczami
obronnymi w tej duchowej sferze i sprawiły, że pociski nieprzyjaciela, a także te fizyczne pociski i rakiety
wymierzone w Izrael nie dotrą do celu. Pamiętam, że podczas wojny w Zatoce Perskiej ludzie na całym
świecie modlili się za Izrael. Setki pocisków wystrzelonych w naszą stronę przez Saddama Husajna
z zachodniego Iraku „zboczyło z kursu”. Tarcza obronna działała. Nie jest to jakaś „nierozsądna” zależność, ale rzeczywiste działanie wiary i modlitwy połączonych razem w czasie szczerej modlitwy.
T.S. Eliot napisał w „Miłosnej pieśni J. Alfreda Pruforcka”: „W tej minucie, kiedy czas na decyzje
i rewizje, które minuta ta może odwrócić w coś przeciwnego”. Minuta z Bogiem może być
właśnie tą minutą, której potrzeba, aby ocalić, uratować, wybawić i ochronić Izrael przed
niebezpieczeństwem i jego wrogami. Izrael został rzucony na pożarcie lwom przez światową arenę
narodów, które wmawiają mu, że nie ma prawa do obrony przed nieuczciwym reżimem, takim jak w
Iranie z jego nuklearnymi ambicjami i ostatecznym celem: całkowitym zniszczeniem żydowskiego państwa. Jesteśmy ograniczeni ściśle określonym czasem i każda minuta może sprawić ogromną różnicę…
właściwa minuta przejmującej i szczerej modlitwy skierowanej do Boga za Jego narodem wybranym.
Modlitwa może być zanoszona na głos lub w myślach, sporadyczna lub stała, spontaniczna lub oficjalna,
ale jest błaganiem skierowanym do Pana (2 Mojż. 32:11). Kiedy wylewamy swoje serca przed Panem (I
Sam. 1:15), wołamy do niebios (2 Kr. 32:20) i błagamy (Job. 8:5), nie tylko zbliżamy się do Boga, ale
wyrażamy też naszą wiarę w Jego obietnice dla Izraela, a jako stróże na murach Jerozolimy – Jego
zdolność do interwencji. Musimy sobie uświadomić, że nie ma żadnej szczególnej „postawy” w modlitwie – niektórzy klękają, skłaniają głowy albo leżą twarzą ku ziemi, jeszcze inni wyciągają w górę swoje
ręce, ale Pismo nigdzie nie określa żadnej szczególnej formy modlitwy, którą powinniśmy stosować…
mamy jedynie kierować się tym, jak nas prowadzi Duch. Kiedy mężowie Boży tacy jak Samson, Nehemiasz, Dawid i Jakub się modlili, Bóg odpowiadał na ich modlitwy. Również i dzisiaj widzimy wiele odpowiedzi na nasze modlitwy, dlatego że spędziliśmy czas radząc się Pana i uciekając się do Niego z naszymi
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ciężarami. Kiedy wzywamy imienia Pana Boga Izraela - Boga, który uosabia wszelką moc, majestat,
błogosławieństwo, cześć i chwałę, wzywamy imienia Tego, który jedynie może przyjść na ratunek Izraelowi, a także zaspokoić nasze osobiste potrzeby.
Sztuka modlitwy w naszym miejscu, kiedy Duch nieustannie do nas mówi: …powinni się
zawsze modlić… (Ew. Łuk. 18:1,6,7). Bóg czyni obecnie na ziemi coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę.
Jeżeli nie dostrzeżemy działania Jego ręki, możemy przeoczyć wiadomość, którą Bóg próbuje przekazać
– np. dotyczącą Iranu. Czy do ludzi dociera ta wiadomość? 16 kwietnia 2013, serwis informacyjny „The
Times of Israel” doniósł, że co najmniej 40 ludzi zginęło w potężnym trzęsieniu ziemi – najsilniejszym od
pół wieku, jakie nawiedziło Iran. Zrównało ono z ziemią domy i biura. Trzęsienie to miało siłę co najmniej
7,7 stopni w skali Richtera, co czyni go najsilniejszym od ponad 50 lat. Zostało nazwane „potężnym
trzęsieniem”. Jak podała amerykańska agencja badawczo-naukowa USGS, trzęsienie to sięgnęło 9 mil
pod powierzchnią ziemi. Na ironię, Izrael w swojej północnej części ma 9 mil szerokości, a Iran pożąda
tego wszystkiego. 6 kwietnia, w pobliżu elektrowni atomowej w Buszerze doszło do trzęsienia ziemi
o sile 6,1 w skali Richtera, w wyniku którego zginęło 37 osób. Iran przechwala się, że elektrownia ta
została wybudowana, aby powstrzymać znacznie silniejsze trzęsienia, jednak ludzie ci nie wiedzą, że Bóg
Izraela nie ma żadnych ograniczeń – może zniszczyć wszystko, co powinno zostać zburzone. Dla Jego
siły nie ma znaczenia, jak solidne czy trwałe są budowle wzniesione przez człowieka. Cały ten konflikt
z Iranem, z którym musi zmierzyć się Izrael nadal trwa i wymaga naszej szczególnej uwagi w modlitwie.
Proszę, kroczmy naprzód (w hebr. Kadima)… jeśli chodzi o tę kwestię, jedynie modląc się, możemy iść
naprzód.
Zanim przystąpimy do modlitwy, spędźmy czas chwaląc Boga. Tej wiosny objawia on swoją
błogosławiącą rękę rozciągniętą nad Izraelem. Głębsze znaczenie naszych późnych deszczy…
jeszcze nie zostało nam objawione, ale On jest z nami!
Oddajmy Bogu chwałę za te późne deszcze: jeszcze nigdy odkąd mieszkamy w Izraelu (28 lat),
nie widzieliśmy tak silnych, nieprzerwanych późnych deszczy jak w tym roku. Morze Galilejskie przelewa się z nadmiaru wody i niedługo trzeba będzie odprowadzać z niego wodę do innych ujść. Alleluja!
Drzewa, pola, kwiaty, doliny, strumienie i łąki w całym kraju pokryły się najpiękniejszymi kolorami, jakie
tylko można sobie wyobrazić. Przyjedźcie na własne oczy zobaczyć, co Bóg uczynił w tym roku! (Zapiszcie się na coroczną konferencję CFI przez naszą stronę internetową: www.cfijerusalem.org
– na pewno nie chcecie jej przeoczyć, jak też zobaczenia Izraela w 2013… Jeszcze nie jest za
późno, aby się zapisać. Czy Bóg mówi do Ciebie?) …To powód, aby oddać Mu jeszcze więcej czci!
W tym roku naprawdę widzę, że inne kraje i narody będą zazdrościły Izraelowi, który bardzo pasuje mi
do opisu „klejnotu wśród wszystkich ziem” (Ez. 20:6). Tak, wszędzie w Izraelu płynie woda.
Wejdźmy razem do Bożej sali tronowej
Punkty do modlitwy:
• Módlmy się o stan bezpieczeństwa Izraela i groźby, z jakim musi stawiać czoła na swoich granicach.
Przynieśmy w modlitwie zwłaszcza punkty graniczne (modląc się, miejcie przed sobą mapę Izraela):
Półwysep Synaj, Strefę Gazy, Judeę i Samarię, Jordanię, Syrię. Liban i morze. Gdybym wziął skrzydła
rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja,
dosięgłaby mnie prawica twoja. (Ps. 139:9-10)
• Wstawiajmy się za odcinkami na granicach z Egiptem, które pozostają nieszczelne. Módlmy się, aby
na tej granicy całkowicie ustał przemyt broni i zagrożenie działaniami terrorystycznymi. Choćbym się
znalazł w niedoli (…) Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, a prawica twoja
wybawi mnie. (Ps. 138:7)
• Wstawiajmy się za Synajem, który stał się miejscem wrogich działań. Jest to jedyny front, na którym
żołnierki odbywają służbę wojskową przeciwko wrogim siłom. Módlmy się, aby żaden żołnierz nie
został porwany ani uprowadzony. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę… (Ps. 23:4)
• Módlmy się żarliwie za domami Żydów, którzy mieszają na cichych, pustynnych wzgórzach.
26 września zeszłego roku, w przeddzień Rosz Haszana, ok. godz. 21, palestyński „bojownik o wolność” zapukał do drzwi szeregowego domu w Nagahot (w którym spokojnie mieszkało 30 religijnych rodzin) i zamordował siedmiomiesięczną dziewczynkę. Módlmy się przeciwko takim bestial–2–
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skim aktom barbarzyństwa palestyńskiego terroryzmu. Strzeż mię od sidła, które zastawili na
mnie, i od zasadzek złoczyńców! Niech wszyscy bezbożni wpadną w sieci swoje, a ja ich uniknę!
(Ps. 141:9-10)
Wołajmy o sprawiedliwość, ponieważ wielu Izraelczyków musi znosić ataki terrorystyczne (każdej
godziny, każdego dnia, nieprzerwanie od 31 miesięcy). Żydowskie rodziny są atakowane nożami,
bronią, siekierami, butelkami wypełnionymi kwasem i bombami zrobionymi z żyletek i trutek na
szczury, podczas gdy siadają razem, aby jeść i modlić się. Bo oto burzą się nieprzyjaciel twoi, a ci,
którzy cię nienawidzą, podnoszą głowę. (Ps. 83:3)
Módlmy się żarliwie o cały świat, gdyż większość tego „cywilizowanego świata” nienawidzi mikroskopijnego kawałka ziemi, jaki zajmuje Izrael. Państwo Izrael zajmuje mniejszą powierzchnię niż połowa Okręgu San Bernardino w Kalifornii. Ponad dwa razy zmieściłoby się na powierzchni jeziora
Michigan. Pomimo to świat nadal skąpi narodowi żydowskiemu tego maleńkiego miejsca, co stanowi
bezpośredni akt nieposłuszeństwa wobec Bożej woli. Mówią: Nuże, wytępmy ich, niech nie będą
narodem, aby więcej nie wspominano imienia Izraela! (Ps. 83:5)
Módlmy się przeciwko zwiedzeniu allaha, który zaszczepił w umysłach palestyńskich terrorystów
kłamstwo, że zabijanie Żydów gwarantuje im i ich rodzinom bezpieczne miejsce w raju.
Szlochajmy, ponieważ palestyńscy terroryści okazują nowe przejawy okrucieństwa. Kilka lata temu
dwóch Żydów – Izraelczyków rosyjskiego pochodzenia pomyliło się i skręciło do Ramallah. Zostali
dosłownie rozszarpani przez ujadający tłum rozszalałych ludzi. Kiedy po oślepieniu ich i wypatroszeniu im wnętrzności, kilku młodych Palestyńczyków na „posterunku policji” podniosło do góry ich
organy wewnętrzne, aby wszyscy mogli je zobaczyć, tysiące Palestyńczyków tańczyło i dziko skandowało. Działanie szatana wśród nich jest tak silne, że są oni zupełnie zaślepieni odnośnie istoty Bożych
planów i celów dla Jego ukochanego kraju i ludu. Osobiście odwiedzałam wdowę po jednym z izraelskich żołnierzy, która w tamtym czasie była w ciąży z ich pierwszym dzieckiem. Panie, wzywam cię,
pośpiesz mi z pomocą, usłysz głos mój, gdy wołam do ciebie! (Ps. 141:1)
Wstawiajmy się za premierem Izraela, Beniaminem Netanjahu, który mówi, że postanowił osiągnąć
ostateczny status porozumienia z Palestyńczykami. Chce raz na zawsze zakończyć ten konflikt. Jednakże potrzebuje on wiele mądrości, aby podejmować decyzje oparte na bezpieczeństwie obywateli
Izraela, tak aby nie przyćmiło to prawdy. Izrael jest ojczyzną narodu żydowskiego i w tej kwestii nigdy
nie powinno się pójść na ustępstwa.
Módlmy się o odkupienie Izraela, zbawienie wielu ludzi oraz o to, aby oczy tych prawdziwie zaślepionych otworzyły się zanim będzie już za późno dla niezliczonej rzeszy, która może umrzeć i znaleźć
się w wieczności – stracona na zawsze. Widziałam i rozmawiałam z Irańczykami, którzy uwierzyli
w Mesjasza Jeszuę i teraz ich oczy są otwarte, kochają Izrael i naród żydowski. Jeden z nich powiedział mi nawet: „Przekaż Izraelczykom, że chciałbym im pomóc walczyć w ich armii”. Bóg może
czynić cuda w minutę!!!
Do czasu Jego przyjścia,

Sharon Sanders,
Współzałożycielka/dyrektor Chrześcijańskich Przyjaciół Izraela – Jerozolima
Strona internetowa: www.cfijerusalem.org
e-mail: sharon@cfijerusalem.org
Tłumaczenie tekstu: Kesja Gaweł
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