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Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę; muszę wypatrywać i ba-
czyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę Hab. 2:1.

Chodzenie w Bożej światłości

Oto wy wszyscy, którzy rozniecacie ogień i zapalacie strzały ogniste, wejdziecie w żar waszego
ognia i na strzały ogniste, które zapaliliście. Iz. 50:11

Intryguje mnie ostrzeżenie wypowiedziane ustami proroka zawarte w powyższym
fragmencie Pisma odnośnie tych, którzy chodzą w ciemne miejsca próbując oświetlić
„swoje drogi” zamiast ścieżki Pana. On porównuje takich ludzi do podpałki dla ognia,
z którego wydobywają się iskry. Tak wiele osób w kościele ma antysemickie poglądy.
Wrogów Izraela wypełnia nienawiść do niego (nie mająca żadnego uzasadnienia). Rów-
nież zwolennicy ruchu BDS (Boycott, Divestment and Sanctions – Bojkot, wycofanie
inwestycji i sankcje) oraz różne inne ugrupowania nienawidzą narodu i państwa żydow-
skiego.

Bardzo podoba mi się następujące rozważanie: „Światłem, które widzimy, mogą być
płomienie naszej własnej podpałki lub zwodnicze światło latarni prowadzące nas prosto
na niebezpieczne skały. Bóg pozwoli nam chodzić w tym fałszywym świetle, ale koniec
będzie smutny. Wielu potrzebuje zatrzymać się i pomyśleć zanim przeszkodzą Bożym
planom i Jego woli. Dotknięcie czegokolwiek, co należy do Niego, niszczy Jego dzieło.
Poruszanie wskazówkami zegara, jak nam pasuje, nie zmieni czasu. Każdy może przy-
śpieszyć wyłanianie się niektórych z aspektów Bożej woli, ale na dłuższą metę zaszkodzi
to Jego dziełu. Można zmusić pączek róży, by się otworzył, ale zniszczyć kwiat. Zostaw-
my wszystko bez wyjątku Jemu. ...wszakże nie co Ja chcę, ale co Ty. (Mar. 14:36)”. (Ste-
phen Merritt, rozważania).

Słowo to daje nam czerwone światło ostrzegawcze możliwego niebezpieczeństwa
przyspieszania, a także ostrzeżenie dla tych, którzy pochopnie, bez odpowiednich infor-
macji osądzają Izrael i zagrażają jego przeznaczeniu poprzez działania militarne lub uży-
cie broni jądrowej. Słowo ostrzeżenia pochodzi od Boga – to rada dla człowieka to za-
stosowania. Kto mądry, niechaj przestrzega rady od Boga. Ogień zazwyczaj pojawia się,
kiedy ludzie używają broni. Wielu ludzi często nie zdaje sobie z tego sprawy, ale czasami
detonują ognistą broń duchową na naród żydowski, gdy wypowiadają przeciwko nim
negatywne słowa, powtarzając fałszywe doniesienia i dotykając „źrenicy Bożego oka”
w niewłaściwy sposób (Zach 2:12). Ludzie tacy chodzą w świetle własnego ognia i nie
podążają za światłem, które pochodzi od Wszechmocnego Boga.
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Prawdopodobnie wszyscy znamy takich ludzi. Dlatego musimy się modlić, aby Bóg
otworzył ich oczy, by zobaczyli przeznaczenie Izraela, a także to, że Izrael odgrywa ważną
rolę w odkupieniu świata i że naród żydowski na zawsze pozostanie Bożym narodem
wybranym – niezależnie od tego, co mówią ludzie, a co jest sprzeczne ze spisanym Sło-
wem Bożym. Strzeżmy wszyscy naszych serc przeciwko obojętności względem Jego
narodu wybranego. Jeżeli się o nich nie modlicie, jeżeli może nie pamiętacie, żeby modlić
się o „pokój dla Jeruzalemu” (Ps. 122:6) i jeżeli nie błogosławicie ich miłością Pana, to być
może dziś jest odpowiedni czas, aby prosić Boga o przebaczenie. Miejcie oczy skierowa-
ne na Pana, wyczekujcie Jego przyjścia i trwajcie na swoich posterunkach modlitewnych
jako stróże Izraela i narodu żydowskiego.

Każda zaniesiona modlitwa jest jak kadzidło dla Pana, a Jego obietnice mówią o nagro-
dzie dla wiernych, którzy kochają i modlą się za Jego narodem wybranym. Upewnijcie
się, że płonąca pochodnia, którą niesiecie, stoi za prawdą, za obietnicami Pisma dla Izra-
ela i waszą miłością do powrotu Pana do Jerozolimy. Wasz płomień ma rozpalać serca
tych, którzy są wokół was. Dzięki Bogu za każdego z was, którzy modlicie się z otwarty-
mi i czystymi sercami miłości. Współdziałamy z Bogiem poprzez modlitwy o wypełnienie
Jego obietnic.

Podejdźmy do tronu łaski:

• Módlmy się za wielu Palestyńczyków, którzy niosą pochodnie ognistych strzał, żeby
przyszli do poznania i zrozumienia Jezusa. Liczna grupa tych, którzy uświadomili so-
bie, kim jest Jezus, złożyła swoje strzały i nabyła serc wypełnionych miłością do naro-
du żydowskiego (Psalm 9:4). Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami mo-
imi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. (Jan 8:31-32)

• Módlmy się żarliwie o panowanie Ducha Świętego, obiecanego przez żydowskiego
proroka Joela, by jak najszybciej przyszedł i zmienił serca w całej Ziemi Izraela (Joel
3:1–2).

• Usilnie błagajmy Pana, aby Jego wola wypełniła się we wdrożeniu wyników prze-
prowadzonych wyborów, by wybrany mąż Boży poprowadził naród na przód (Dz.
Ap. 9:15).

• Dziękujmy Panu za obfite deszcze, które spadły w Izraelu w zimie i wczesną wiosną.
Spadły wodospady orzeźwienia. Eliasz usłyszał szum ulewnego deszczu zanim on spadł.
Ostatnio we wczesnych godzinach porannych obudził mnie wodospad obfitości spa-
dający za naszym balkonem. Poziom wody w Morzu Galilejskim znów się podniósł,
a Bóg jest na swoim tronie (I Król. 18:41-45). Wychwalajmy Boga za Jego wierność
względem Jego ziemi i Jego ludu!

• Przypominajmy Bogu o Jego obietnicach w Jego spisanym słowie, że dopóki gwiaz-
dy i księżyc są na niebie, tak zawsze będzie istniał naród Izraela. Jeżeliby te prawa miały
się zachwiać przede mną – mówi Pan – to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po
wszystkie dni. (Jer. 31:36)

• Wychwalajmy Boga za to, że jest Wszechmocnym i Suwerennym Władcą całej ziemi
i Zbawicielem całego świata (Dan. 4:17; I Jan 4:14).
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Z miłością z Jerozolimy,

Sharon Sanders

Sharon i Ray
Sanders

Gdy uczymy się strzec naszych serc, módlmy się, aby inni też strzegli swoich serc jeśli
chodzi o Izrael. Jeżeli skupimy się na Bogu i Jego spisanym Słowie, On da nam doskonały
pokój odnośnie tego, co dzieje się w Izraelu i w naszych narodach na całym świecie.
Ostatni wypadek, któremu uległam i okres rekonwalescencji (który ciągle trwa), wiele
mnie nauczyły o oczekiwaniu na Pana i uczeniu się trwania w Jego pokoju odnośnie wszyst-
kiego.

Ci, którzy chodzą z Nim na co dzień, nie są z tego świata, ale nadal na nim pozostają.
Oznacza to, że mamy utrzymać nasze serca wyczulone na Jego święte, spisane Słowo
i obietnice, które dał Izraelowi. On działa na sposoby, które większości nawet się nie
śniły. Wielu w Izraelu przyjęło świeckie drogi, ale Bóg nadal ma resztkę mocno wierzą-
cych w całym kraju, nie tylko tych, którzy wierzą, że Jeszua jest Mesjaszem, ale całe
mnóstwo wierzących zgodnie z hebrajską Biblią Żydów, którzy wierzą we Wszechmoc-
nego całym swoim sercem, duszą, umysłem i siłą. Są mu drodzy i z nich wyjdzie wielkie
dzieło zbawienia. Potężne cuda będą się tu działy.

Oby Boże wylanie Jego Ruach ha-Kodesz (Ducha Świętego) w całym Izraelu było rów-
nie obfite co opady deszczu tej zimy i wiosny w tym kraju, żeby wszyscy ludzie przyszli
do poznania prawdy poprzez Jego spisane Słowo. Powstańmy, nieśmy Boży ogień
w naszych sercach dla naszego Zbawiciela i jeżeli tylko możemy, upadajmy na kolana
i módlmy się – módlmy się jak nigdy wcześniej! On z pewnością wkrótce powróci.


