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

Modlitwa Pańska
A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź
Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest Królestwo
i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.
(Modlitwę Pańską możemy odnaleźć w Ewangelii Mateusza 6:9-13 i Łukasza 11:1–4)
Jak napisał Charles Gardner w swoim artykule w „Israel Today” (z 3 listopada 2019), co
uważam za interesujące, ta najbardziej znana modlitwa naszego Pana Jezusa tak naprawdę zaczyna się od prośby o odrodzenie Izraela jako narodu i państwa. Charles Gardner zauważa: „Już
pierwsza linijka modlitwy Pańskiej podkreśla znaczenie, jakie ma dla Boga wielki znak naszych
czasów – powrót Żydów do ich pradawnej ziemi”. To zrozumiałe, że jako służba, CFI wspiera
aliję (imigrację do Izraela) i pomogła setkom tysięcy przyjezdnych w pierwszych dniach w ich
nowej ziemi.
Dr Fred Wright w „Prophecy Today” napisał tak: „Jezus nauczał swoich uczniów… między
innymi o powrocie wygnańców. «Święć się imię twoje» – czy «niech twoje imię zostanie uświęcone» we współczesnych wersjach – to najwyraźniej priorytet naszego Pana”. Zauważa, że
w Ks. Ezechiela 36:23–30 i kolejne wersety mają nagłówek „Kidusz ha-Szem” w Biblii hebrajskiej (Uświęcenie Bożego Świętego Imienia).
Wygnanie Żydów było konsekwencją buntu przeciwko Bogu. Jednakże w trosce o swoje
święte imię, Pan pięć razy powtarza, że sprowadzi ich z powrotem (wersety 24–26). Powrót
narodu żydowskiego przyspieszy dni ostateczne i będzie dla nas znakiem, że nadszedł czas
odkupienia Izraela i rychłego powrotu Mesjasza (Zach. 12:10, Rzym. 11:26; Obj. 1:7). Alija jest
jednym z największych znaków poprzedzających powrót Pana Jezusa (Mat. 24:32-33; Łuk. 21:24).
Kiedy modlimy się modlitwą Pańską, pamiętajmy, że Izrael to nie żaden wypadek polityczny,
ani nieistotna kwestia polityczną, którą należy ignorować. Niech to, że uznamy, iż Boże imię ma
być uświęcone – wywyższone jak święte, będzie dla nas nowy bodźcem, gdy modlimy się modlitwą, której nauczył nas Pan.
Prosimy, pamiętajcie w Waszych modlitwach o naszym Centrum Dystrybucji w Jerozolimie,
gdzie dalej służymy Bożą miłością – współczuciem potrzebnym, gdy młodsi i starsi opuszczają
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miejsca, z których pochodzą i czynią wielki krok rozpoczynania wszystkiego na nowo w nowej
ziemi. Często wiąże się to ze stresem, a zaaklimatyzowanie się stanowi prawdziwe wyzwanie.
Dziękujemy Wam wszystkim, którzy wspieracie nasze centrum, które otworzyliśmy w 1990
roku. Obyśmy wszyscy mieli udział w wysławianiu i uwielbianiu Jedynego Prawdziwego Boga –
Boga Abraham, Izaaka i Jakuba, będąc w ten sposób odpowiedzią na prośby zawarte w modlitwie Pańskiej.
Módlmy się jednogłośnie na całym świecie
Tyle się dzieje wokół nas na Bliskim Wschodzie i tak naprawdę na całym świecie. Proroctwo
się wypełnia, demoniczna walka się nasila, czas wydaje się przyspieszać – wszyscy żyją jakby
w szybszych dniach. Na Wzgórzach Golan słychać alarmy wojskowe i odbywają się tam odprawy. Iran przygotowuje się na gwałtowny zryw nuklearny, systemy obrony przeciwlotniczej
w Izraelu są w stanie gotowości. Toczą się spory o ropę, broń i politykę. Rosja dokonuje gwałtownych działań w Syrii. Liban znajduje się na skraju upadku. Izrael ma problem z władzą –
a wszystko to podczas świętowania przyjazdu 28 tys. nowych imigrantów do tej pory w 2019
roku.
• Módlmy się z całego serca o syna premiera, Yaira Netanjahu, który (według doniesień
lokalnych mediów) codziennie otrzymuje śmiertelne pogróżki. Oby Yair pokładał ufność
w Panu. Lepiej ufać Panu niż polegać na ludziach. Ps. 118:8
• Wierzmy Bożym obietnicom w pieśni śpiewanej przez Żydów od prawie wieku: hymnie
narodowym Izraela. To potężna odpowiedź na Boże Słowo. Hymn ten został opublikowany
w 1886 roku i wyraża żydowskie dążenia do suwerennego państwa w Erec Izrael. Jak powiedział premier Netanjahu, Iran ma potencjał, by uderzyć Izrael i Siły Powietrzne Izraela przygotowują się do ataku ze strony Iranu. „Nadzieja” wyrażona w narodowym hymnie pobudza
wiarę, aby pojawiła się w naszych sercach, że Bóg uczyni dla swojego narodu wybranego to,
co mówi w swoim Słowie. Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli
o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. (Jer. 29:11)
• Módlmy się o Liban. Liban, z którym Izrael sąsiaduje od północy, pogrążony jest w powstaniu ludowym i wielu obawia się, że może ono doprowadzić do wojny domowej. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to
jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści.
Mat. 24:6–8
• Wierzmy obietnicom Pana, że pomimo wielu problemów, w obliczu których staje Izrael,
Pan obiecał zebrać Żydów z powrotem w ich ziemi. Dzieje się to na naszych oczach każdego
dnia. Oto Ja zbiorę ich ze wszystkich krajów, do których ich rozproszyłem w moim gniewie i
oburzeniu, i w wielkim uniesieniu; sprowadzę ich znowu na to miejsce i sprawię, że będą mieszkać
bezpiecznie. (Jer. 32:37)
• Czytajmy wspólnie modlitwę Pańską (zacytowaną na początku tego listu). Ogłaszajmy
uświęcenie imienia Jedynego Prawdziwego Boga na całej ziemi. Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. (Hab. 2:14)
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Błogosławimy wszystkich Was, którzy tak wiernie się modlicie, w Anglii, Europie, Stanach
Zjednoczonych, na Dalekim Wschodzie, w Afryce, Chinach i Meksyku i wszystkich narodach,
do których wysyłamy te listy modlitewne od CFI w Jerozolimie, gdy tak wytrwale i z oddaniem
wypełniacie swoje powołanie modląc się, żeby błogosławieństwo niebios spadło na Izrael, który
niezmiennie stoi jak latarnia w tej targanej wojnami części świata.
Płaczmy z płaczącymi, błogosławmy prześladowców, módlmy się, aby otwierały się oczy na
prawdę Bożego Słowa i zbawienie. Współdziałajmy też z Bogiem nie ustając w modlitwie aż
nadejdzie Jego odkupienie.
Błogosławimy Was z CFI w Jerozolimie, gdy wypełniacie swoje zadanie niestrudzonej modlitwy.

Służąc wspólnie Panu,

Sharon Sanders
Christian Friends of Israel – Jerozolima
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