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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
Oto przepowiedziałem wam. Mat. 24:25

Czuwanie
Słowa Jezusa odnoszące się do czasów ostatecznych zostały wypowiedziane 2000 lat temu.
Czasy ostateczne zaczęły się od zniszczenia Świątyni, która stała jeszcze w czasach Jezusa. Jeżeli
przyjrzymy się uważnie księgom prorockim i nauczaniu Jezusa z Mateusza 24 i Łukasza 21,
możemy stwierdzić, że żyjemy dosłownie w ostatnich godzinach. Jezus ostrzegał przed nasilającymi się problemami. Powiedział też, abyśmy pomimo tego nie byli „ociężali wskutek trosk”
oraz aby „ów dzień nas nie zaskoczył” (Łuk. 21:24).
Słowo Boże to absolutna prawda. Niezależnie od tego, czy ktoś mu wierzy czy też nie, Ono
się wypełni. Jednym z dowodów, czy też powodów, aby w nie wierzyć jest dokładność, z jaką
wypełniło się już około 2000 proroctw. Pozostało zaledwie 500, z których większość skupia się
na Izraelu. Gdy przyjrzymy się jednemu znaczącemu wydarzeniu, które już się wypełniło, możemy z ufnością oczekiwać na te, które dopiero mają się wydarzyć.

Pierwsze przyjście Mesjasza
Większość religijnego świata przeoczyła narodziny Mesjasza, pomimo że 700 lat przed tym
wydarzeniem prorok Izajasz (7:14) napisał, że narodzi się On z dziewicy. Według Micheasza
miał się narodzić w Betlejem (5:1). Pochodził On z plemienia Judy i domu Dawida (Iz. 11:1-5).
Jakub spojrzał na swego syna Judę i z inspiracji Ducha Świętego powiedział, że będzie on trzymał berło i nie wypuści go aż do czasu, gdy przyjdzie Sziloh (I Mojż. 49:10). „Sziloh” to imię
Mesjasza, najprawdopodobniej powiązane z hebrajskim słowem „pokój” (szalom) i w efekcie
dające znaczenie „ten, który przynosi pokój” (wg Defender’s Bible, Dr Henry M. Morris). Był
kapłanem według porządku Melchisedeka (Ps. 110:4), na podobieństwo Mojżesza (V Mojż. 18:15–
19), który miał przyjść, gdy Świątynia wciąż jeszcze stała:
Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł
przymierza, którego pragniecie. Zaiste, on przyjdzie – mówi Pan Zastępów.
Mal. 3:1

Powtórne przyjście Mesjasza
Większość ludzi przeoczyła znaki pierwszego przyjścia Mesjasza na ziemię. Miejmy nadzieję,
że wielu zdaje sobie sprawę ze znaków Jego powtórnego przyjścia. Nagłówki wszelkich źródeł
informacji na całym świecie donoszą o szczegółach konfliktów politycznych, upadków ekono–1–

micznych i wojen – co zostało przekazane prorokom i spisane przez nich setki lat temu. Zrozumienie tego wymaga dogłębnego studiowania Pism oraz objawienia od Ducha Świętego. Kościół podzielił się z powodu sporów na ten temat i powstały różne denominacje.
Danielowi zostało powiedziane: „zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego” (12:4). Czasy ostateczne charakteryzują się rosnącą wiedzą. Wraz z przybliżaniem się
końca, Duch Święty będzie dawał klarowność sytuacji tym, którzy zechcą słuchać i zrozumieć.
Pan mówi swojemu ludowi, aby się przygotował na koniec i żył oczekując.
Izajasz 2:2-3 mówi, że w czasach ostatecznych „pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy
w pielgrzymce na górę Pana, (…) będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego
ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon (Tora), a słowo Pana z Jeruzalemu”. Wiele ludów już
przybyło. Wypełnia się to na naszych oczach.
Slownik Vine’a (Vine’s Expository Dictionary) wyjaśnia słowo Pana (hebr. debar), do którego odnosi się powyższy fragment następująco: „Jako wyrażenie biblijne «słowo Pana» jest bardzo ważne… W większości przypadków (ok. 225 razy) jest to specjalistyczny zwrot odnoszący
się wyłącznie do objawień proroczych”. Wierzę, że to „debar”, które zapieczętował Daniel
właśnie się otwiera i stanowi część „debar”, które teraz wychodzi z Jerozolimy. Obyśmy wszyscy mieli czujne uszy.
W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu,
a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu.
W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota. A wielu
z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę
i wieczne potępienie. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim,
a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Dan. 12:1-3

Punkty modlitewne z nauczania Jeszuy
Ew. Matusza 24
(Czytając najnowsze informacje, użyjcie następujących fragmentów Pisma jako wskazówek
do modlitwy).
• Módlmy się, abyśmy nie popadli w zwiedzenie oraz abyśmy pamiętali, by strzec się fałszywych Chrystusów. Musimy utrzymywać wyczuloną wrażliwość duchową podczas tych dni
zwiedzenia (wersety 4-5).
• Módlmy się, aby nie wypełniał nas niepokój. Jeszua już nam powiedział, że będziemy oglądać wojny i codziennie o nich słyszeć, dlatego musimy dalej skupiać się na sprawach Ojca
(werset 6).
• Módlmy się, abyśmy kiedy naród powstaje przeciwko narodowi (grupa etniczna przeciwko
grupie etnicznej), stali zgodnie ze Słowem Bożym dla Izraela i pomagali innym dostrzec błąd
w ich postrzeganiu Bożego celu dla Izraela (werset 7).
• Módlmy się, żebyśmy kiedy zobaczymy trzęsienia ziemi i głód, zareagowali na potrzeby
ludzi tym dotkniętych. Módlmy się, abyśmy otworzyli nasze serca i ręce, aby w ten sposób
przynieść uzdrowienie (werset 7b).
• Módlmy się za tych, którzy cierpią prześladowania i stają w obliczu śmierci ze względu na
Jeszuę (werset 9).
Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi. (Obj. 14:13)
• Módlmy się za tych, którzy porzucają wiarę. Oby ich serca stały się na nowo czułe, a nie
zatwardziałe (werset 10).
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• Módlmy się, aby nasze oczy były szeroko otwarte; żebyśmy nie wierzyli słowom fałszywych
proroków. Módlmy się, aby słychać było głosy prawdziwych proroków Bożych (werset 11).
• Módlmy się za tymi, którzy się zniechęcili i osłabli w walce. Módlcie się, aby ich pasja rozpaliła się na nowo, aby mogli przetrwać ostatnie dni swojego wyścigu (werset 12).
Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. (Obj. 14:12)
• Módlmy się, aby w tych ostatnich dniach szerzenie Słowa Bożego na świecie nabrało rozpędu. Módlmy się także o ochronę tych, którzy zanoszą to Słowo na cały świat. Módlmy się
za mediami, aby pozostały nieskażone i nie przekazywały sprzecznych informacji niewierzącym. Módlmy się, aby znalazły się finanse na nasz zbliżający się program telewizyjny, FocalPoint oraz abyśmy mogli dotrzeć do niewierzących przez wiedzę o Izraelu i miłość Bożą dla
świata (werset 14).

Oczekując w nadziei i modląc się w wierze,

Robbie i Tommie Coleman
CFI, Jerozolima
Tłumaczenie tekstu: Kesja Gaweł

(W związku z tym, że Sharon Sanders nie będzie w Izraelu do końca tego roku, Robbie
Coleman będzie pisał Listy Modlitewne Stróża na Murach Miasta aż do jej powrotu. Jeżeli chcielibyście dodać mu zachęty do pracy, którą czyni, prosimy, piszcie do niego na: robbie@cfijerusalem.org)

List Stróża Na Murach Miasta redaguje międzynarodowa organizacja Christian Friends of Israel (Chrześcijańscy Przyjaciele Izraela)
z siedzibą w Jerozolimie: CFI, P.O.Box 1813, Jeruzalem 910 15, Izrael, e-mail: cfi@cfijerusalem.org; www.cfijerusalem.org
Z organizacją CFI współpracujemy także w ramach Muru Modlitwy. W Polsce za współpracę z CFI odpowiedzialne jest Stowarzyszenie
Służba Szalom w Oświęcimiu.
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