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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

Wewnętrzna komnata
Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego
świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Ef. 6:12
Pomiędzy siłami złego a Królestwem Bożym nieustannie toczy się zaciekła walka. Czasem moce
ciemności działają ukradkiem, a czasami podnoszą swoją głowę uderzając z jawną przemocą. Jednak te
moce i tak nie mogą się równać z przewagą i potęgą Adonaj Ceva’ot, Panem Zastępów. On zawsze
zwycięży, ponieważ nie ma sobie równych!
Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy? – mówi Święty. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie:
Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Iz. 40:25-26
W czasach biblijnych król Aramu przygotowywał się na walkę z Izraelem. Zwołał swoich dowódców
do odosobnionej, wewnętrznej komnaty, aby opracować strategię wojenną. To tam wyjawiał tajemnice
wojskowe zaufanym dowódcom, którzy jak sądził, pomogą mu przeprowadzić jego misję. Król ten nie
zdawał sobie jednak sprawy, że Bóg Izraela, przeciwko któremu walczył, potrafi widzieć i słyszeć nawet
w ukrytych miejscach (zob. Ps. 139:1–12). Pan przez cały ten czas objawiał prorokowi Elizeuszowi
zamiary króla Aramu; dlatego jego plany wojenne były udaremniane (zob. II Król. 6:8–12).
Dzisiaj Bóg odgłosem trąby wzywa swoich wiernych! Zbiera chwalców i wstawienników do ich
wewnętrznych komnat.
Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego,
który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Mat. 6:6
To właśnie w tym odosobnionym, ukrytym miejscu Bóg obdarzy nas swoimi boskimi strategiami
walki na ten wyjątkowy czas. Podobnie jak Jozue, musimy najpierw spotkać się z Panem Zastępów, aby
poznać taktykę każdej bitwy, ponieważ nie do każdego spotkania z wrogiem można wykorzystać te
same metody. Spędzając czas w wewnętrznej komnacie zdobywamy mądrość, siłę i ostatecznie zwycięstwo.
Czy chcesz wejść do tej wewnętrznej komnaty, abyśmy mogli się żarliwie modlić o Izrael? Obyśmy
stali się odbiciem świadectwa Daniela: tak jak i jemu, tak i nam Bóg odpowiedział, ponieważ się modliliśmy!
Wtedy rzekł do mnie: Nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć
i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów!
Dan. 10:12
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Dziękujemy, że modlicie się o Izrael
• Chwalmy Pana za Jego wierność względem Izraela. Teraz, gdy niektóre obostrzenia związane
z COVID zostały zniesione, część obywateli powróciła do pracy, więc gospodarka może zacząć się
odbudowywać. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki łaska jego. I Kron. 16:34
• Dziękujmy Bogu za to, że pomimo międzynarodowych nacisków i krytyki, premier Netanjahu jest
skłonny do przyłączenia obszarów, które Bóg przyobiecał dzieciom Izraela. Wyruszcie więc i idźcie
w stronę gór Amorejczyków i do wszystkich ich sąsiadów w Araba, na pogórzu i na nizinie, w Negebie i na
wybrzeżu morza, do ziemi Kananejczyków i Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufratu. Oto przekazałem
wam tę ziemię, która jest przed wami. Wejdźcie do niej i weźcie w posiadanie tę ziemię, którą Pan
przysiągł dać waszym ojcom, Abrahamowi, Izaakowi, i Jakubowi oraz ich potomstwu po nich. V Mojż.
1:7–8
• Prośmy Pana, aby powstrzymał ponowny rozwój COVID, który ma miejsce w ostatnich tygodniach i posłał uzdrowienie, zwłaszcza w szkołach. Niektóre szkoły znów zostały zamknięte po tym,
jak ponownie je otworzono, a wiele rodzin znów musi przebywać na kwarantannie. …Jeżeli pilnie
słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach jego, i jeżeli zważać
będziesz na przykazania jego, i strzec będziesz wszystkich przepisów jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom Ja, Pan, twój lekarz. II Mojż. 15:26
• Apelujmy do Pana za wieloma Palestyńczykami, uwięzionymi w ciemności i nieświadomie walczącymi z Bogiem, który chce ich wyzwolić. Powiedz im: Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie mam
upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Ez. 33:11
• Ogłaszajmy, że gdy w duchowej rzeczywistości walczymy z mocami złego, to zbawienie narodu
żydowskiego jest bliskie i że Prawdziwa Światłość wyjdzie z Syjonu. Lud, pogrążony w mroku, ujrzał
światłość wielką, i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Mat. 4:16
Dziękujemy, że zajęliście swoje miejsce w szeregach stróżów na murach Jerozolimy. Wszystkim
nam na całym świecie Bóg nakazał:
Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów: przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie umilkną.
Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie! I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu
i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi! Iz. 62:6–7

W Bożej mocy,
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