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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.

Stąpając po górach

Zaiste, drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie
dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu,
weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi
łań, i pozwala mi kroczyć po wyżynach. (Hab. 3:17–19)

Prorok Habakuk żył w czasach straszliwego upadku duchowego i bardzo rozpaczał nad tym, co
działo się w Judzie. Żydzi odwrócili swoje serca od przestrzegania Słowa Bożego i oddali się bałwo-
chwalstwu i wielu plugawym postępkom, podobnie jak narody wokół nich. Gdzie by Habakuk nie spoj-
rzał, tam widział grzech, przemoc i niesprawiedliwość nasilające się wśród ludu Bożego.

Kiedy Habakuk wołał do Pana, Bóg odpowiedział mu, nakazując spisać to, co Bóg powiedział i po-
dzielić się tym z ludem, aby natchnąć ich nadzieją na przyszłość. Bóg objawił prorokowi migawkę cięż-
kich i surowych czasów, jakie nadejdą w Babilonie, ale także dał mu całkowite zapewnienie o przywró-
ceniu Judy do ich ziemi. Pan zachęcał Habakuka, aby czekał cierpliwie, nawet jeżeli to wszystko wydawało
się wypełniać bardzo wolno. Bóg jednak obiecał, że to z pewnością się wypełni.

Gdy Habakuk usłyszał odpowiedź Pana, jego perspektywa uległa zmianie. Zamiast rozpaczać nad
piętrzącymi się ponurymi okolicznościami, wybrał radość w Panu z powodu Bożej niewzruszonej obiet-
nicy o powrocie Jego ludu. Słowa Habakuka do dziś przypominają czytelnikom, że to Bóg dodaje sił
w czasach piętrzących się przeciwności.

W odpowiedzi na Bożą obietnicę, prorok ofiarował żarliwą modlitwę, którą możemy przeczytać
w Księdze Habakuka, a która została ułożona do pełnej uniesienia muzyki. W pieśni tej porównał się do
łani, która bez trudu biega po stromych górach i nie potyka się. Łania ta stawia swoje tylnie nogi dokład-
nie w to miejsce, gdzie stały jej przednie nogi – nie chybiając nawet o centymetr! Potrafi biegać swobod-
nie i bezpiecznie w niebezpieczeństwie i nie zbaczać. (wg hishighplaces.org/blog/what-is-the-significan-
ce-of-hinds-feet) W Izraelu nadal możemy obserwować te pełne wdzięku zwierzęta na wysokich górach
skaczące z jednego skalistego zbocza na drugie. Jest to niesamowity widok!

Podobnie jak tę łanię, Bóg może wyposażyć nas do odnajdywania drogi wśród gór, zdradzieckich
sytuacji bez tracenia naszej duchowej równowagi! Nie powinniśmy obawiać się upadku lub potknięcia,
jeżeli z całego serca ufamy Panu – a nie naszym własnym siłom. W Panu możemy wspinać się na wyżyny!
Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi… (Zach. 4:6). Kiedy wstawiamy się za Izra-
elem i sytuacjami na świecie, nie możemy się zniechęcać ponurymi okolicznościami, jakie mogą się
pojawić. Podobnie jak Habakuk możemy wybrać i mówić: Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia,
że moje nogi są chyże jak nogi łań… (Hab. 3:19). Nie przestawajmy „przeskakiwać” ponad beznadzieją!
„Stąpajmy” po rozpaczy i „przedzierajmy się” przez przeszłe wątpliwości! Nie zapominajmy, aby mieć
stale przed oczyma Słowo Boże: Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim.
(Ps. 119:105) Gdy będziemy trwać w uwielbianiu Pana i ogłaszaniu na głos jego obietnic, wzbudzą się
w nas radość i wiara! Będziemy piąć się i poruszać pewnie, nawet po górzystym terenie!
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Patrzmy na Boga, gdy modlimy się o Izrael

• Uwielbiajmy Boga za to, ze dał nam Biblię jako pewny fundament dla naszego życia. Możemy bez
obaw ufać Jego obietnicom. Panie, słowo twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. (Ps. 119:89)

• Wychwalajmy Pana za Jego władzę nad wszystkim! Nie ma takiej rzeczy, która byłaby poza Jego
kontrolą. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo jego panuje nad wszystkim. (Ps. 103:19)

• Módlmy się, aby naród żydowski zwrócił się do Pana po odpowiedzi, a nie do człowieka. Od dni
waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do
mnie, wtedy i Ja zwrócę się ku wam - mówi Pan Zastępów. (Mal. 3:7)

• Wstawiajmy się za przywódcami Izraela. Wiele narodów na Bliskim Wschodzie, w Europie, Afry-
ce, Azji Południowo-Wschodniej i Środkowej Ameryce chce się teraz sprzymierzyć z Izraelem. Po-
trzebujemy, aby Bóg pokazał przywódcom Izraela, kto naprawdę chce mieć pokój z Izraelem, a kto
tylko zwodzi. Nie mówią bowiem o pokoju, lecz przeciw spokojnym w kraju zmyślają fałszywe słowa. (Ps.
35:20)

• Prośmy Boga, aby odbudował gospodarkę Izraela i błogosławił małym biznesom, które znacznie
ucierpiały z powodu dwóch długich kwarantann. Rozwesel nas w zamian za dni, gdyś nas utrapił, za
lata, w których oglądaliśmy niedolę! (…) Niech spocznie na nas łaska Pana, Boga naszego, a dzieło rąk
naszych utwierdzaj wśród nas! Tak, utwierdź dzieło rąk naszych! (Ps. 90:15,17)

• Błogosławmy Imię Pana, który daje nam zdolności do przebrnięcia przez trudności i pokonania
ich, pomimo ciężkich sytuacji. Niech nasze modlitwy nie słabną przez to, co widzimy; zamiast tego
sprawmy, by były bardziej żarliwe! Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo
w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi… (II Kor. 2:14)

Nasi drodzy partnerzy modlitewni, chwalmy Boga, że przeniósł nas do ostatniego miesiąca 2020
roku. Cóż to był za niezwykły rok! Zdobywaliśmy nowe doświadczenia chodząc z Bogiem. W dniach,
które nadchodzą, doświadczymy jeszcze więcej aspektów Jego mocy, gdyż wznosimy się wyżej w Nim
i wyżej w naszym życiu modlitewnym. Pan obdarzył nas przywilejem i odpowiedzialnością, jak tych,
którzy modlą się w Jego Królestwie. …jako współpracownicy… (II Kor. 6:1).

Dziękujemy Wam za wierność w otaczaniu Izraela „murem modlitwy”. Chcemy, żebyście wiedzieli,
że my także modlimy się za Was w narodach. Radujmy się podczas tych świąt światła – Chanuki i
Bożego Narodzenia, świętując Jezusa/Jeszuę – Światłość Świata.

Nadzorująca Mur Modlitwy
Christian Friends of Israel – Jerozolima
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