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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
…wszystek lud zaś niech zachowuje przepisy Pana.
II Kr. 23:6
Wejrzyj na modlitwę swojego sługi… wysłuchaj donośnej modlitwy, jaką twój sługa zanosi do ciebie. Niechaj oczy twoje otwarte będą nad tym przybytkiem dniem i nocą, nad
tym miejscem, o którym powiedziałeś: Tam będzie imię moje, abyś wysłuchiwał modlitwy,
jaką twój sługa będzie zanosił na tym miejscu. Zechciej wysłuchać błagań twego sługi
i twego ludu izraelskiego, z jakimi przystępują do tego miejsca; tak, wysłuchaj z miejsca,
gdzie przebywasz… a wysłuchując racz odpuścić.
II Kr. 6: 19-21
Nikt z czytających ten List Stróża nie powinien czuć się przymuszonym, aby modlić się w ten
sposób, nie uważam też, że istnieje jakiś jeden szczególny sposób modlitwy, który Bóg bardziej
wysłuchuje od zwykłego szeptu czy krzyku wzniesionego do Pana. To tylko taka sugestia, że nie
zaszkodzi, jeżeli zwrócimy się w kierunku wschodu, w stronę Jerozolimy, kiedy będziemy się
modlić w tym miesiącu. Skoro wyznawcy islamu modlą się zwróceni w kierunku przeciwnym
do Jerozolimy (czyli w stronę Mekki), może i my moglibyśmy modlić się, jak Salomon i Dawid,
zwróceni w stronę najświętszego miejsca na ziemi – miejsca, w którym Bóg obiecał na wieki
umieścić swoje Imię (przestudiujcie Jonasza 2:5, I Król. 8:38, Dan. 6:11, II Kr. 6:29 i 34, II Kr.
6:32; II Kr. 6:38). Po prostu wierzę, że w ten sposób potwierdzamy, że Bóg wybrał to miasto dla
swojego Imienia i Królestwa na ziemi. To wszystko, co mam na myśli. Nie chodzi mi o to,
abyśmy wpadli w pułapkę, myśląc, że jeżeli będziemy się modlić zwróceni w stronę Jerozolimy,
wtedy nasze modlitwy zostaną szybciej wysłuchane i że modląc się w ten sposób staniemy się
„świętsi”. Bóg zainteresowany jest stanem naszego serca, a nie miejscem czy kierunkiem,
w którym się modlimy. Bóg obiecał wypełnić Swoje Słowo dla Izraela przez powrót Jego narodu
do Jerozolimy – do ziemi, którą dla nich przeznaczył (Jer. 29:10, Iz. 44:26).

Najpilniejsze sprawy do modlitwy:
• Szereg podpaleń w Jerozolimie
„…Katastrowane w skutkach pożary nie są w Izraelu rzadkością…” (wg Israel News Digest,
Lonnie Mings, lipiec 2012). Z powodu tegorocznej suszy Izrael boryka się z pożarami, podpaleniami i pożarami wysuszonych zarośli. W tym tygodniu Mevaseret Zion – wspólnota pochodzących z klasy średniej Izraelczyków – zaczęła dusić się wyziewami dymu spowodowanymi przez
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pożary, które wokół nich wybuchły. Tydzień wcześniej w południowej części Jerozolimy, młodzi
ludzie bawiący się ogniem lub celowo go podkładający także spowodowali kilka pożarów. Każdy
z takich pożarów powoduje wiele szkód. Pamiętam dobrze potężny pożar sprzed jakiś 10 lat,
który wybuchł w Korytarzu Jerozolimskim na autostradzie i rozprzestrzenił się od Lotniska Ben
Gurion aż do Jerozolimy. Ogień był tak gwałtowny, że przeleciał przez autostradę. Dziś trudno
się zorientować, że w tamtym miejscu miał miejsce jakikolwiek pożar, ale i tak potrzebne są
modlitwy, aby kolejne takie wyniszczające pożary nie miały miejsca.
Módlcie się, aby przez wiarę i modlitwę „moc ognia” została ugaszona (Hebr. 11:34).
• Kolejny problemem stały się walki, które miały miejsce na granicy z Egiptem kilka tygodni
temu, kiedy terroryści otworzyli ogień do pracowników bezpieczeństwa, którzy budowali ogrodzenie ochronne wzdłuż granicy izraelsko-egipskiej. Atak ten został starannie przygotowany.
Bomba, której użyto oraz strzały miały jedynie na celu odwrócenie uwagi i umożliwienie jednostkom terrorystycznym przekroczenie granicy izraelskiej z zamiarem ataków na osiedla cywilne i mordowania niewinnych i bezbronnych ludzi. Granica na Synaju (z Egiptem) staje się
coraz mniej stabilna, ponieważ egipski reżim zmierza nieuchronnie ku ekstremizmowi (wg
Emergency Volunteers Project (EVP), 18 czerwca 2012).
• Wstawiajcie się żarliwie za żołnierzami izraelskimi, aby „uniknęli ostrza miecza”
(Hebr. 11:34), byli silni w ciężkich czasach i dzielni w walce o ochronę niewinnych
cywilów w Izraelu oraz sprawili, że ich wrogowie pierzchną (Dan. 3:23-28). Módlcie
się także, aby Traktat Pokojowy nie został odwołany, bo Al-Kaida nawołuje ostatnio
do zerwania swojego traktatu pokojowego z Izraelem, aby zaprowadzić islamski porządek i powstrzymać przemianę Jerozolimy w żydowskie miasto (wg Huffington Post).
Modlcie się żarliwie, aby Izrael jak najszybciej ukończył budowę ogrodzenia granicznego, aby zminimalizować zagrożenie infiltracją.
• Pod koniec czerwca UNESCO ogłosiło, że umieszcza Bazylikę Narodzenia Pańskiego
w Betlejem na światowej Liście Zagrożonego Dziedzictwa. Palestyńska rzeczniczka Hanan Aszrawi powiedziała, że poparcie dla włączenia jej na tę listę stanowi potwierdzenie palestyńskiej
władzy nad tym miejscem, gdzie według chrześcijan urodził się Chrystus. Fakt, że Palestyńczycy
zgłosili Bazylikę Narodzenia Pańskiego na tę prestiżową listę UNESCO świadczy o tym, że mają
zamiar zrobić to samo z innymi miejscami, które ostatecznie połączą charakterystyczne miejsca
z życia Jezusa (wg The Times of Israel, 2 lipca 2012).
• Wołajcie do Pana o ochronę biblijnych miejsc w Izraelu. Dopóki znajdują się one
pod izraelską władzą, chrześcijanie mają na ich terenie pełną wolność wyznania i prawo do odwiedzania tych miejsc. Oby Ciało Mesjasza na całym świecie błagało o łaskę
i zwróciło się do Pana, aby Jego oblicze rozjaśniło się nad nami i oby odwrócił bieg
rzeczy. Panie, Boże Zastępów, spraw nam odnowę, rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy
zbawieni. (Ps. 80:20) Przywróć, o Panie, te miejsca ich prawowitym właścicielom.
• W zeszłym miesiącu znowu zrzucono rakiety na południowy Izrael. Na początku
lipca, w przeciągu zaledwie jednego tygodnia, na Izrael spadło ponad 150 rakiet (wg JPost).
• Módlcie się, aby bezpieczeństwo i spokój powróciły do mieszkańców Południa.
Oby pokój Pana zapanował w całych społecznościach i udaremnił wszelkie poczynania
tych, którzy nastają na życie niewinnych rodzin.
• Pan dalej rozbudowuje Jerozolimę i wszędzie wokół powstają nowe budowle. Izrael
planuje też stworzenie sztucznej wyspy u swoich wybrzeży, na której znalazłaby się elektrownia, baza wojskowa, zakład odsalania i lotnisko. W całym państwie buduje się też nowe linie
kolejowe. Wszystkie te wysiłki i próby rozwoju potrzebują naszego wsparcia modlitewnego.
• Błagajmy Pana, aby chronił Izrael i zapobiegał wszelkim spiskom wroga, który
chce wysadzać pociągi i tramwaje na śródmieściach Jerozolimy i podkładać różne urzą–2–

dzenia w miejscach nowych budowli. Urządzenia te mają na celu zabijać, wykradać i niszczyć
to, co Bóg czyni, a mianowicie osadza Izrael w jego ziemi „z całego serca” (Jer. 32:41).
• Dowódca Sił Obronnych Izraela – Yechua Fuchs powiedział ostatnio: „Jesteśmy przygotowani na wojnę, która z każdym mijającym dniem zbliża się coraz bardziej”.
• Módlcie się o wszystkich komendantów i dowódców jednostek Sił Obronnych
Izraela, Sił Powietrznych i Marynarki, którzy muszą być w nadzwyczajny sposób czujni i mieć mądrość do podejmowaniu właściwych decyzji. Oby ich mądrość odnośnie
tego, co mają czynić pochodziła od Boga.
• Wysławiajcie żarliwie Boga za to, że wyprowadził z ciemności do jasności syna jednego
z założycieli Hamasu. Na konferencji prasowej, Mosab Hassan Yousef powiedział, że aby uwolnić się od przekleństwa islamu, musiał ponieść bolesne ofiary. Pragnie pokazywać islam takim,
jakim jest naprawdę – religią, która nie ma nic wspólnego z pokojem. Chciałby także zdemaskować życie proroka Mahometa i dlatego realizuje film o tej tematyce. Powiedział także, że cieszy
się, że mógł porzucić miejsce rasizmu i nienawiści i uważa, że jego lud - Arabowie - bardziej niż
państwa potrzebują zasad moralnych (wg Media Central, 19 czerwca 2012).
• Módlcie się gorliwie o mocną i ochronną tarczę wiary, aby kryła drogiego Mosaba
przed wszelkimi atakami złego. Teraz, kiedy jest wolny, jego życie narażone jest na
wielkie niebezpieczeństwo. Proście, aby Pan był Jego warownią, w której może się
schronić przed atakami werbalnymi, jak i pogróżkami odnośnie jego życia. Dziękujcie
Bogu w pieśniach i chwalcie Go za to, jak cudownie wyzwala ludzi, których inni już
przekreślili. Madeline Murray O’Hare poświęciła swoje życie usunięciu modlitwy ze
szkół, ale jej syn chce je na nowo przywrócić. Oby synowie założycieli Hamasu, którzy
dążą do wymordowania i unicestwienia całego Izraela zrozumieli, że jeden z nich pracuje ciężko, aby ustanowić trwałą relację z Bożym narodem wybranym i dlatego jego
życie wypełnia błogosławieństwo, podczas gdy ich ono omija. Proszę, otoczcie go pełną
miłości modlitwą. „Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan…” (Ps. 33:12). „Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan!” (Ps. 144:15). Oby nowoodkryta radość prawdy, jaką odkrył Mosab już zawsze przynosiła mu błogosławieństwo z góry.
Kiedy zwracamy swe twarze ku Panu w niebie, czy też odwracamy się w kierunku wschodu,
najważniejszą część naszej modlitwy stróżów powinno stanowić takie wołanie:
„Usłysz głos naszego wołania o Panie, przyznaj się do naszej modlitwy – z krańców
ziemi będziemy wołać do ciebie. Kiedy nasze serca przytłaczają złe i przygnębiające
wiadomości, prowadź nas na skałę przewyższającą nasz rozum – przewyższającą nas
samych”.
W oczekiwaniu na Jego przyjście

Sharon Sanders
Tłumaczenie tekstu: Kesja Gaweł
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