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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
A gdy Salomon dokończył wszystkich swoich modlitw do Pana i wszystkich tych błagalnych próśb, powstał ze swojego miejsca przed ołtarzem Pana, gdzie klęczał na kolanach z rękami wzniesionymi ku niebu,
a wstawszy, pobłogosławił całe zgromadzenie izraelskie, mówiąc donośnym głosem: Błogosławiony niech
będzie Pan, który dał wytchnienie swojemu ludowi izraelskiemu, tak jak to obiecał; ziściła się każda obietnica z wszystkich jego dobrych obietnic… Niech Pan, Bóg nasz, będzie z nami, jak był z naszymi ojcami,
niech nas nie opuści ani nas nie porzuci…
I Król. 8:54-56,57
Modlitwa to uroczysta prośba o Bożą pomoc. Taka modlitwa powinna być kierowana jedynie do Wszechmocnego Boga. Chrześcijanie, tacy jak my, modlą się w Imieniu Jezusa (lub Jeszui). Jak już wspominałam we wcześniejszych „Listach stróża na murach miasta”, nie ma jakiejś jednej, właściwej pozycji czy postawy w modlitwie. Nie ma
znaczenia, czy swoje błagania lub prośby, zgodnie ze spisanym Bożym Słowem i obietnicami zawartymi w Biblii,
zanosi jedna osoba, dwie, trzy czy też więcej zgromadzonych osób. Jednakże ważne jest aktywne zaangażowanie
w Boże plany i cele względem Izraela, ponieważ Jego Ręce działają w codziennych wydarzeniach rozgrywających
się na międzynarodowych arenach i na Bliskim Wschodzie. Kiedy my, jako wstawiennicy za Izraelem i narodem
żydowskim, zaczynamy się modlić, przeszkadzamy mocom diabelskim wymierzonym przeciwko narodowi żydowskiemu. Poważna, skierowana do Pana modlitwa za Izraelem częstokroć krzyżuje lub powstrzymuje plany złego,
czy też zapobiega katastrofom i nie pozwala na realizację działań wroga. Kiedy opóźniamy się w naszym powołaniu
do bycia stróżami lub je odkładamy, wtedy tak naprawdę odrzucamy przydzielone nam zadanie względem Boga
i Jego wybranego ludu i stawiamy inne rzeczy na pierwszym miejscu. Musimy, bez chwili zwłoki, napierać na bramy,
by w duchu modlitwy nieść Izrael do zwycięstw we wszelkich bojach, z którymi codziennie się zmierza. Niezależnie od tego, czy nasze modlitwy mają formę prostych próśb, czy też pokornych lub usilnych błagań zanoszonych do
Pana, to zawsze są one skierowane w górę do Wszechmocnego Boga, który ma nad wszystkim kontrolę, a my
szukamy u Niego rady w sytuacjach, przez które przechodzimy. Wstawiając się za Izraelem, przyczyniamy się do
jego obrony. Razem z niezliczoną rzeszą chrześcijan-stróżów na murach Jerozolimy na całym świecie stróżujemy,
ochraniamy i ubezpieczamy jego tyły. To też nakazuje nam Słowo Boże i my, Chrześcijańscy Przyjaciele Izraela
z Jerozolimy, chcemy osobiście podziękować każdemu, kto odczuwa to Boże powołanie, aby poprzez modlitwę
wstawienniczą szukać dobra narodu żydowskiego. Jesteście namaszczonymi i wybranymi przez Boga ludźmi. Całym sercem zachęcamy każdego, aby nie ustawał. Być może często zdarza nam się rozmawiać z Bogiem o całej tej
sytuacji. Pamiętajmy jednak zawsze, że kiedy wiernie się modlimy, Bóg może swobodnie działać i przeszkodzić
siłom diabelskim zaangażowanym w konflikt przeciwko Izraelowi i naprawić tę podartą tkaninę wojen i przemocy
i zamienić ją w nieuszkodzoną tkaninę pokoju i szalomu. Kiedy na końcu naszych modlitw o Izrael mówimy „Amen”,
oznacza to potwierdzenie i zgodę, co w języku hebrajskim tłumaczy się jako „niech tak będzie”.
Nasz grafik modlitewny na ten miesiąc powinien się skupiać przede wszystkim na sytuacji, która może się
wkrótce wytworzyć w Izraelu w związku z Syrią (proszę, przeczytajcie bezpłatny list modlitewny „OnWatch”
dostępny na naszej stronie internetowej: www.cfijerusalem.org). Pragnę dodać do niego jeszcze dwa dodatkowe
niepokojące problemy, które, jak czuję, muszą na chwilę obecną zostać całkowicie okryte naszymi modlitwami.
„Kościół Szkocji”: nagłówki gazety „Israel Hayom” dostępnej w wersji online głosiły: „Żydzi nie powinni brać
dosłownie Bożej obietnicy danej Abrahamowi”. Tego rodzaju nagłówek powinien sprawić, że każdy chrześcijanin
zatrzyma się na chwilę i spyta: „Czy ja dobrze przeczytałem?”. Gazeta napisała: „…«Kościół Szkocji», niegdyś
wiernie popierający prawa Żydów do ich ojczyzny, twierdzi, że Izrael nie należy do narodu izraelskiego… Raport
ten stanowi kulminację rozwijającego się przez dekady coraz ostrzejszego antysyjonizmu i działalności pro palestyńskiej w tym kościele…”. „…Nigdy nie powinno się było brać dosłownie obietnic dotyczących ziemi izraelskiej,
czy też jako takich, które odnoszą się do konkretnego terytorium geograficznego” – dodała na zakończenie ta
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gazeta. „«Ziemia obiecana», o której czytamy w Biblii, nie odnosi się do miejsca, lecz stanowi metaforę tego, jak
rzeczy powinny się mieć wśród ludu Bożego. Tę «ziemię obiecaną» można znaleźć, czy też stworzyć gdziekolwiek”. Jeżeli taka postawa zostanie przyjęta przez roczne walne zgromadzenie, może stać się oficjalną polityką
„Kościoła Szkocji”… Według tego raportu, Nowy Testament zawiera „skrajną reinterpretację” pojęć takich jak
„Izrael, świątynia, Jerozolima” i „ziemia”. Jonathan Arkush oświadczył: „Okazało się, że dokument ten wydany
został bez żadnej konsultacji ze szkocką lub narodową społecznością żydowską… Jest to tendencyjny i świadczący
o niewiedzy dokument wydany pod przykrywką twierdzenia teologicznego. „Kościół Szkocji” sam sobie wyrządził
głęboką szkodę wydając taki dokument, nie zważając przy tym na zaufanie, szacunek i dialog – wartości, na których
powinny opierać się relacje międzywyznaniowe”.
Wejdźmy razem do Bożej sali tronowej:
Punkty do modlitwy
• Wołajmy, aby wstyd, jakim to okrywa wyznawców Jezusa, został wymazany przez poruszone serca i umysły
liderów „Kościoła Szkocji”. Oby nastąpiła pokuta i oficjalne przeprosiny skierowane do społeczności żydowskiej i świata. Strzeżmy się zwiedzenia w tych czasach ostatecznych. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk
szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku… (I Tym. 4:1-2).
• Módlmy się, by głęboka krzywda, jaką sam sobie wyrządził „Kościół Szkocji” wydając ten dokument i nie
zważając przy tym na zaufanie, szacunek i dialog – wartości, na których powinny się opierać relacje żydowskochrześcijańskie, została odpokutowana dzięki skrusze i prośbie o przebaczenie.
• Módlmy się przeciwko dezorientacji, jaką wywołuje to wśród tych członków kościoła, którzy kochają Izrael,
a próbują pozostać wierni swoim liderom.
• Ostatnia coroczna konferencja CFI w Jerozolimie trwała pełne dwa dni i dwie noce. Biuro CFI w Jerozolimie
zasponsorowało sesje nauczające dla chrześcijan z narodów, którzy przyjechali do Jerozolimy, aby uczyć się na
temat Bożych planów i celów względem Izraela. Na konferencję zarejestrowali się chrześcijanie z różnych
narodów, jednak najliczniejsza grupa przybyła z Dalekiego Wschodu. Te seminaria i sesje nauczające miały na celu
szkolenie kościoła – jego zwykłych, pojedynczych członków, duchowieństwa i laików. Módlmy się zgodnie z podanymi tu punktami, aby antysyjonizm, który wdarł się do „Kościoła Szkocji”, mógł zostać odparty dzięki biblijnemu
nauczaniu pochodzącemu z Bożego Świętego Słowa. Módlmy się, aby obietnice dane Izraelowi były rozumiane
dosłownie, jako nadane przez Boga narodowi żydowskiemu oraz by stano na nich dopóki się nie wypełnią.
• Chwalmy Pana za namaszczenie każdego wykładowcy, które objawiało się w nauczaniu i inspiracji Ducha
Świętego. Oby mogło ono odeprzeć zwiedzenie, które szerzy się w niektórych kręgach dzisiejszego kościoła.
• Dziękujmy Mu za Jego obecność, która wypełniała salę spotkań. On naprawdę dotknął się wielu serc!
• Dziękujmy Bogu za muzyków i tancerzy, którzy prowadzili wszystkich w uwielbieniu i oddawaniu chwały
przed Panem.
• Oddajmy Bogu chwałę za zespół pracowników CFI, którzy wypełnili wszystkie obowiązki, które do nich
należały, a nawet i ponad to.
Niech Pan obdarzy każdego modlitewnego wojownika i stróża Izraela siłą i wytrwałością, które potrzebne są,
aby nie zasnęli na swoich posterunkach na murach. Módlmy się, aby z trąbami w ręku stali niezachwianie wobec
wroga, który zbliża się, aby siać zamęt, zwiedzenie i błędne nauczanie w kościele Jezusa Chrystusa. Prosimy, aby
każdy, kto się modli, włączył także CFI w Jerozolimie do swoich regularnych modlitw. Dziękujemy, że przynosicie
Izrael i nas wszystkich przed Boży tron!
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

List Stróża Na Murach Miasta redaguje międzynarodowa organizacja Christian Friends of Israel (Chrześcijańscy Przyjaciele Izraela)
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Z organizacją CFI współpracujemy także w ramach Muru Modlitwy. W Polsce za współpracę z CFI odpowiedzialne jest Stowarzyszenie
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