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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
I wyprowadził nas Pan z Egiptu ręką możną i podniesionym ramieniem wśród wielkiej zgrozy, znaków i cudów...
V Mojż. 26:8

„W czasach starożytnych wyciągnięta ręka była symbolem władzy. Kiedy nie była ona wyciągnięta znaczyło to, że władza została osłabiona i sięga tylko do określonego punktu. Mówi się,
że imperium króla Artakserksesa było tak duże, że nazwano go «Artakserkses Longimanus», co
znaczy długoręki i to nie dlatego, że miał fizycznie długie ręce, lecz ze względu na wielkość jego
królestwa sięgającego do najdalszych zakątków znanego wówczas świata. Znaleziono liczne
rzeźby, w tym wiele w Egipcie, z ciekawymi symbolami władzy. Na niektórych z nich monarchowie mieli wyciągnięte ramię lub rękę, a promienie słońca spływały na nie. Na końcu każdego
z promieni były ręce. Przesłanie z Izajasza 59:1, w czasie, kiedy Izrael był wzywany do odwrócenia się od swoich złych dróg, bardzo wyraźne pokazuje, że Pan jako istniejący od zawsze Król
stworzenia wyciąga swoją rękę, aby darmo ofiarować zbawienie wszystkim, którzy się do Niego zwrócą” (wg bible-history.com).
Ramię twoje jest potężne; mocna jest ręka twoja, a wysoko podniesiona prawica twoja.
Ps. 89:14
Ręka i ramię wyrażają charakter i atrybuty Boga dotyczące siły i mocy (I Kr. 29:12). To Boża
potężna ręka powołała do istnienia wszechświat i stworzyła każdego z nas. Ta wszechpotężna
ręka objawiła się, kiedy wyprowadził swój naród z Egiptu. Także obecnie w wielu krajach na
całym świecie widzimy działanie Jego ręki. On wybawia swoją prawicą i ochrania potężną mocą,
która należy tylko do Niego, tych, którzy się do Niego zwracają. Ręka naszego Pana przypomina
także, że Jego ręka jest wyciągnięta do wszystkich, którzy przyjdą do Niego z wiarą. Wszystko,
czego pragnie to, aby ludzie ZWRÓCILI SIĘ do Niego.
Kiedy przyglądamy się odrodzeniu Izraela, które dokonuje się na naszych oczach, rozwojowi
i wzrostowi niewielkiego, lecz silnego narodu, który powstał z prochów Europy, widzimy wyraźnie, że Boża ręka jest nad nimi. Wierzę jednak, że Bóg czeka, aby wylać na nich swojego
Ducha, jak to obiecał w Księdze Joela (Joel 3:2) i Zachariasza 12 i 13. Wielu ludzi w Izraelu
wydaje się być równie daleko od Boga, co w narodach. Chociaż przejawiamy tendencję do
skupiania się na pozytywnej stronie Izraela i mamy ich bezwarunkowo kochać, powinniśmy
również modlić się o nich, aby wypełnili swoje powołanie, by być światłością dla narodów
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(Iz. 60:3). Wierzę, że Boża ręka jest STALE wyciągnięta i muszą oni jedynie ZWRÓCIĆ SIĘ DO
NIEGO i WZYWAĆ JEGO IMIENIA. To samo tyczy się kościoła.
Modlitwa, którą naród żydowski modlił się w Jeremiaszu 42 jest stosowna i do dzisiejszych
czasów. Oczywiście, kontekstowo modlitwa ta zanoszona była za resztkę Izraela, która pozostała w Ziemi Izraela po rozproszeniu do Babilonu. Bóg pozostawił w ziemi ubogich z narodu
żydowskiego (tak więc Żydzi nigdy nie opuścili Ziemi Izraela, nawet podczas rozproszenia),
werset 14. Tak jak i wtedy i dziś Bóg pragnie, aby Jego naród słuchał Jego głosu jako swojego
Pana i Boga. W obecnym czasie w Ziemi Izraela słychać tak wiele głosów i opinii, że często
mylące może być to, kto ma rację. Izrael, jak i kościół, potrzebują słuchać JEDYNEGO GŁOSU
i uchwycić się JEDYNEJ RĘKI – ręki Wszechmocnego Boga. Przyszłość przyniesie problemy
i jedynie Boża ręka może powstrzymać rękę wrogów. Musimy się modlić o wiele dziedzin,
w których naród wybrany potrzebuje uwolnienia od bezbożnych dróg. Po raz kolejny zarówno
Izraelowi jak i kościołowi zdarza się wysyłać mylące sygnały. Kościół wysyła także mylące sygnały, gdy jego większość nadal oddziela się od Izraela i narodu żydowskiego i to w czasie, kiedy tak
wielu próbuje pokazać, że chrześcijanie są ich najlepszymi przyjaciółmi!
Prosimy, módlcie się, aby jarzmo różnych więzów zostało zerwane w Izraelu w tych dziedzinach oraz aby modlili się tą modlitwą, którą niegdyś zmówił wspólnie naród izraelski – od najmniejszego do największego – kiedy powiedzieli Jeremiaszowi:
Niechaj Pan, twój Bóg, wskaże nam drogę, którą mamy pójść, i powie, co mamy czynić. Jeremiasz
odpowiedział im na to, że będzie się modlił i następnie obwieści im wszystko to, co powie Pan.
Na to oni powiedzieli: Czy to będzie dobre, czy złe, usłuchamy głosu Pana, naszego Boga…
aby się nam dobrze wiodło, gdy usłuchamy głosu Pana, naszego Boga (Jer. 42:3-6). Kontekst tej
modlitwy jest taki, że Bóg chciał, aby Jego naród pozostał w swojej Ziemi i nie szedł do Egiptu.
Jednak główna myśl mówi, że Izrael musi zebrać się razem i pragnąć, aby Bóg pokazał im drogę,
którą mają iść i co powinni zadecydować w związku z wszystkimi nadchodzącymi decyzjami,
które będą musiały zostać podjęte dla dobra narodu. Izrael musi chcieć iść jedynie za Bogiem,
a nie za radami narodów, aby Boża ręka w pełni osłaniała Jego naród i aby Jego wszechmocne,
wyciągnięte ramię zachowywało ich w bezpieczeństwie. Rządy się rozpadają, co przyniesie ponowny wzrost takich działań terrorystycznych na granicach Izraela, jakich nie widzieli od dziesiątków lat. Będą musieli uporać się z ogromem gróźb - tych konwencjonalnych jak i niekonwencjonalnych, bezpośrednich i dalekich, od noży do broni jądrowej. To czas, aby się modlić.

Wejdźmy razem do Bożej Sali tronowej
„…jeżeli chodzi o ostatnie dni historii tego świata, celem naszego Pana jest przygotowanie
i wyposażenie nas do bycia wstawiennikami, dobrymi żołnierzami Pana Jezusa, stojącymi razem,
aby wypełnić Boży plan” (Lance Lambert, 28 maja 1987, seminarium nauczające CFI).
• Módlmy się, aby było coraz więcej pobożnych i kochających Torę żołnierzy w Siłach Obronnych Izraela.
W Bogu okażemy się dzielni, On zdepcze wrogów naszych. Ps. 108:14
• Błagajmy Pana, aby obdarzył wszystkich izraelskich żołnierzy i policjantów nadnaturalnymi
systemami zwiadowczymi oraz czujnością we wszelkim czasie przeciwko niekonwencjonalnej broni.
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Udziel nam pomocy przeciw wrogowi, bo niczym jest pomoc ludzka! Ps. 108:13
• Wstawiajmy się za wieloma Izraelczykami, dla których brakuje jeszcze masek gazowych,
zwłaszcza za starszymi osobami, z których wiele przeżyło holokaust oraz jest weteranami
wojennymi.
Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego… Ps. 91:1
• Stróżujmy codziennie u bram łaski modląc się, aby Bóg okazał miłosierdzie w czasie, gdy
będzie się rozprawiał z narodami odnośnie ich stosunku do Izraela (Hab. 3:2).
• Stójmy na naszych posterunkach i oczekujmy z Panem na Słowo, które nam wskaże
odnośnie Izraela – …czuwajcie ze mną. Mat. 26:38
• Ogłaszajmy, że Izrael będzie wolny od aborcji, gwałtów, kazirodztwa, cudzołóstwa i wielu
innych rzeczy tego świata, które przeniknęły do tego wspaniałego narodu. Potrzebuje on
uwolnienia jak ptak, który umknął sidła ptaszników (Ps. 124:6-7), ponieważ wróg zastawił
pułapki i wielu wpadło jak łup w sidła.
• Módlmy się, aby sidła, w których znajduje się wielu młodych ludzi zostały zniszczone.
• Módlmy się żarliwie, aby Izrael zobaczył, że jego pomoc nie tkwi w jego sile czy obietnicach obrony ze strony innych narodów, lecz „w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię”.
W tym jest jego bezpieczeństwo.
W tym miesiącu mamy wiele spraw do modlitwy, dlatego prosimy Was o zmobilizowanie jak
największej ilości wojsk modlących się o Izrael. Przekażcie ten list modlitewny innym osobom,
które modlą się i kochają naród żydowski.
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