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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
Wszyscy oni bowiem straszyli nas myśląc o nas: Braknie im sił do dalszej pracy i nie zostanie
ona wykonana. Neh. 6:9

Boża praca zawsze napotykać będzie opór. Wielu z nas może zaświadczyć, jak Bóg używa
niekorzystnych okoliczności, które stwarza diabeł, dla naszego dobra. Pismo Święte mówi nam,
że Bóg jest dobry i nikt Mu się nie równa. Pomimo tego, wielu przyrównuje szatana do Bożego
przeciwnika, chociaż wcale nim nie jest – szatan to nasz przeciwnik. Czasem nie da się od razu
rozpoznać prawdziwego oblicza zła, ponieważ ono zawsze istniało pośród dobra. Niestety, głos
diabła często przemawia najgłośniej osłabiając wielu i powodując w nich strach. Ponieważ zło
rośnie w siłę w tych dniach ostatecznych, musimy nosić Słowo Boże w naszych sercach i znać
Jego głos. Nagrodą jest zwycięstwo dla wszystkich, którzy są posłuszni.
Nehemiasz stanowi przykład osoby, której nie dało się łatwo zastraszyć. Będąc żydowskim
jeńcem na obcej ziemi, przejął się rozpaczliwym stanem Jerozolimy, wiedząc, że zgliszcza bram
i zburzony mur sprawiły, że miasto to stało się bezbronne i pohańbione. Wy, którzy czytacie ten
list dobrze znacie ciężar, który odczuwał Nehemiasz – z Pisma, a także ze sposobu, w jaki
modlicie się o Izrael.
„Modlitwa umożliwia nam pokonanie wroga najpierw wewnątrz, a potem radzenie
sobie z nim na zewnątrz. Wszyscy, którzy walczyli z wrogiem na kolanach, gdy wstaną
zobaczą jego klęskę” (Watchman Nee). Pozbawione modlitwy działanie powoduje wyczerpanie i nie przynosi owocu. Nehemiasz spędził cztery miesiące w poście i modlitwie zanim udał
się do króla Persji. W rezultacie nie tylko otrzymał zgodę króla oraz listy z pełnomocnictwem,
aby zapewniły mu bezpieczną podróż, ale też udzielono mu drzewa z królewskiego lasu, by
odbudował Jerozolimę i ponownie ustanowił je centrum oddawania czci Bogu.
Odrodzenie Ziemi Judzkiej zagroziło władzy Sanballata Choronity, Tobiasza Ammonity i Geszema Araba, którzy byli wrogami Boga. W odpowiedzi na to, zaczęli drwić i wyśmiewać się
z taką jadowitością, że wyprowadziłoby to z równowagi najbardziej doświadczonego lidera.
Cóż wy to tu wyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwko królowi? (Neh. 2:19). Choćby i zbudowali, to
i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zawali go (Neh. 4:3).
Ich szydercze pomówienia z V w. p.n.e. przypominają opozycję izraelską, z którą Izrael styka
się w obecnych czasach. Plany rozbudowy Izraela zamieniły większość świata w Sanballatów,
Tobiaszów i Geszemów. Wtedy ja wysłałem do niego taką odpowiedź: Nic z tego wszystkiego, co ty
mówisz, nie zaszło, ale sam to wszystko zmyśliłeś. Wszyscy oni bowiem straszyli nas myśląc o nas:
Braknie im sił do dalszej pracy i nie zostanie ona wykonana. Toteż jeszcze bardziej się do niej przyłożyłem. (Neh. 6:8-9)
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Premier Izraela – Benjamin Netanjahu powiedział swojemu gabinetowi, że Izrael mógł poznać prawdziwą twarz swoich wrogów. „Naczelny dowódca Hamasu, Maszal, pocałował ziemię i odnosząc się do całego Izraela, triumfalnie ogłosił, że Arabowie nigdy nie zrzekną się ani
jednego cala Palestyny” (wg www.isrealnationalnews.com). Nasz premier naciska, aby zwiększyć budowę, ponieważ kieruje nim Bóg, by ustanowić Izrael państwem dla narodu żydowskiego. Musimy się modlić, żebyśmy byli silni w obliczu zagrożenia.
Zagrożenie może sprawić, że ludzie gubią się i stają się zbyt zmęczeni, aby pracować, jednakże „nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości” (II Tym. 1:7).
Przeciwnik szuka, kogo by pochłonąć (I Piotra 5:8). On to oskarża braci naszych przed Bożym
tronem i pragnie zamęczyć świętych (Obj. 12:10, Dan. 7:25), aby stali się nieskuteczni w pracy
dla Pana. Musimy zdać sobie sprawę, jak ważna jest modlitwa w naszej obecnej sytuacji.
Módlmy się, aby Święci zostali wyposażeni do pracy i walki
Równie ważni co nieustraszeni liderzy są ludzie, których Bóg zbiera, aby wykonali
Jego dzieło. Dziękujemy, że pamiętacie o CFI w swoich modlitwach. Módlcie się nadal o bezpieczeństwo i posilenie dla wolontariuszy, którzy przyjeżdżają do nas z narodów, jak również o
jedność, która sprawia, że nasza praca jest skuteczna.
A mur został wykończony dwudziestego piątego dnia miesiąca Elul, w ciągu pięćdziesięciu dwóch
dni. A gdy dowiedzieli się o tym wszyscy nasi wrogowie, zlękli się wszyscy poganie, którzy wokoło nas
mieszkali, i bardzo upadli na duchu, widząc, że po myśli naszego Boga dokonane zostało to dzieło.
Neh. 6:15-16
Lecz od tego dnia tylko połowa moich ludzi wykonywała pracę, druga ich połowa trzymała włócznie, tarcze, łuki i pancerze, naczelnicy zaś stali za całym domem judzkim odbudowującym mur.
Tragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób: jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń.
Z tych, którzy budowali, każdy miał miecz przypasany do boku i tak budował. Trębacz zaś stał
obok mnie… Bóg nasz będzie walczył za nas.
Neh. 4:16-20
Módlmy się, aby rozbudowa Jerozolimy była nadal kontynuowana
Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi, odbuduj mury Jeruzalemu!
Ps. 51:20
Pan buduje Jeruzalem, zgromadza rozproszonych Izraela. Uzdrawia tych, których serce jest złamane, i zawiązuje ich rany.
Ps. 147:2-3
Prośmy Pana, aby powstrzymał plany wroga Izraela
Jeden z artykułów prasowych podał, że Maszal wielokrotnie chwalił „opór” i obiecał „wyzwolić” całą Palestynę. Wraz z Abbasem, przywódcą Autonomii Palestyńskiej obmyślił plan,
w którym zasadnicze i największe znaczenie ma „opór”. W swojej przemowie z okazji 25-tej
rocznicy Hamasu powiedział: „Istnieją różne rodzaje walki – polityczna, dyplomatyczna, publiczna, prawna itd.”. Wyraźnie dał też do zrozumienia, że zachodni brzeg Jordanu i Jerozolima
zostaną zabrane – „kawałek po kawałku”.

–2–

Módlmy się o ustąpienie ogólnoświatowego zwiedzenia
Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy
będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście
jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia.
II Piotra 3:3-4
Jeden oszukuje drugiego, a prawdy nie mówią, przyzwyczaili swój język do mówienia kłamstwa,
postępują przewrotnie, są niezdolni, aby się nawrócić. Gwałt idzie za gwałtem, oszustwo za oszustwem. Nie chcą mnie znać – mówi Pan.
Jer. 9:4-5
Módlmy się o armię izraelską
Siły Obronne Izraela strzegą Izraela na wszystkich frontach. Ci młodzi mężczyźni i kobiety
musieli zwiększyć swoją obecność w Judei i Samarii po tym, jak przeprowadzono tam próby
kilku ataków terrorystycznych. W związku z tym nastąpiły starcia z władzami Autonomii Palestyńskiej oraz liczne zamieszki wywołane przez palestyński tłum atakujący żołnierzy Sił Obronnych w Hebronie (wg ww.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=295398).
Gubernator Hebronu grozi trzecią intifadą (wg isrealnationalnews.com 5/12/12).
Trzymający straż w Jerozolimie,

Robbie i Tommie Coleman
(w zastępstwie Sharon Sanders, która wyjechała głosić do Azji)
Tłumaczenie tekstu: Kesja Gaweł
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