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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
Jakub zaś wyruszył z Beer-Szeby… I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina…
A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka! Ziemię,
na której leżysz, dam tobie i potomstwu twojemu. …i będą błogosławione (…) w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi.
I Mojż. 28:10-14
Bardzo ciekawy jest dla mnie fakt, że już na samym początku żydowskich pism (chrześcijanie
nazywają je „Starym Testamentem”), w pierwszej księdze Biblii (hebr. „Bereszit”), Bóg porusza
kwestię „ziemi”. Wypowiada On swoje Słowo stojąc obok Jakuba (lub nad nim) i oświadcza, że
ziemia, na której się znajduje stanowi dar przekazany przez Niego Izraelowi. Leży on w inkubatorze ziemi, w której Bóg postanowił zrealizować swój plan dla ludzkości dając się poznać światu przez judaizm i chrześcijaństwo. Należy tu jednak zaznaczyć, że ci, którzy zaciekle sprzeciwiają się temu, aby Izrael wszedł w posiadanie dziedzictwa nadanego mu przez Boga, powinni
uświadomić sobie, że ten kawałek ziemi nie został dany tylko Jakubowi… lecz także jego potomstwu po wieczne czasy. Wiele fragmentów z Pisma dużo mówi na temat tego wiecznego
przymierza ziemi, które Bóg zawarł z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. W liście modlitewnym
stróża nie ma wystarczająco miejsca ani nie jest to jego celem, aby pisać jak ważne jest, aby
narody pogańskie na ziemi błogosławiły powrót Izraela do jego ojczyzny. Nie starczyłoby także
miejsca na opisanie, w jaki sposób powinny mu pomagać – przez modlitwę i w praktyczny
sposób, w jego duchowej i codziennej walce, aby zatrzymać to, co według Pisma już od dawna
do nich należy. Wątpię, czy wielu ludzi zdaje sobie sprawę, jakie znaczenie ma stanie z naszymi
przyjaciółmi (zwanymi w dawnych czasach Izraelitami, a teraz Izraelczykami). Kościele, obudź
się! Jak tylko przekonasz się, kim jest Izrael patrząc na niego oczami Mistrza, zapragniesz przylgnąć do niego jak Rut do Noemi.
„Gdy potomkowie Abrahama, znani także jako Hebrajczycy, weszli do ziemi kananejskiej, niewiele wiedzieli o jej zasobach. Ich stosunkowo mały kraj leżał w samym
centrum starożytnego świata i na granicy trzech ogromnych kontynentów: Azji, Afryki i Europy. Wszystkie wielkie królestwa wokół nich, na północy, południu, wschodzie
i zachodzie, a także każdy monarcha przez nie podbity, stykał się z Izraelem i dowiadywał o jego ludzie, prawie i świętych wyroczniach od Tego, którego Królestwo nigdy
nie przeminie.
Nie wszyscy wiedzą, że to małe państewko – Izrael – leżało tak naprawdę w samym
centrum starożytnego świata, w miejscu o niezwykle ważnym znaczeniu. Izrael jest
położony pomiędzy Morzem Śródziemnym na zachodzie a syryjską Pustynią Arabską
na wschodzie. W rzeczywistości tworzy on wąski most, który łączył wielkie mocar–1–

stwa starożytnego Bliskiego Wschodu. Na południu był Egipt, a na północy Syria, Anatolia i północno-zachodnia Mezopotamia.
Żyzny Półksiężyc
W obecnych czasach postrzegamy świat jako planetę z blisko dwustoma niepodległymi państwami na siedmiu kontynentach. W starożytności cywilizacja miała swój
początek w rejonie Mezopotamii, w pobliżu Zatoki Perskiej i stamtąd też się rozprzestrzeniła. Wielka migracja ogarnęła tak zwany „Żyzny Półksiężyc”, czyli jakby ogromny łuk ziemi uprawnej, który rozciągał się od Zatoki Perskiej, wokół Mezopotamii
w dół aż do Izraela. Do 1000 r. p.n.e. cały ówczesny świat sięgał do Europy. Główne
wschodnio-zachodnie szlaki handlowe prowadziły wzdłuż Żyznego Półksiężyca. Abraham – pierwszy Hebrajczyk, przemierzył tę trasę ze starożytnego Ur w Mezopotamii,
wokół Żyznego Półksiężyca do Haranu i w dół do Izraela. Kiedy armie wschodnie ścierały się z armiami zachodu, działo się to gdzieś w rejonie Żyznego Półksiężyca. Kolejnym ważnym faktem jest to, że Izrael leżał na zachodnim końcu Żyznego Półksiężyca.
Ludzie podróżujący ze wschodu na zachód lub z północy na południe musieli przejechać przez Izrael.
Wielkimi królestwami starożytnego świata były Egipt, Babilon, Asyria, Persja, Grecja i Rzym. Władały one całym ówczesnym światem. Co ciekawe, to małe państewko
Izrael leżało pośrodku wszystkich tych królestw. Za każdym razem kiedy królestwa te
ze sobą wałczyły, miało to miejsce w Ziemi Izraela. Geografia Bliskiego Wschodu zmuszała ludzi, którzy podróżowali z Grecji do Egiptu do przejścia przez Izrael. Podróż
z Babilonu do Rzymu również oznaczała przejście przez Izrael, to samo tyczyło się
podróży z Persji do Egiptu. Nic dziwnego, że Aleksander Wielki okazywał szacunek
ludowi z Jerozolimy i ich świątyni. Bóg chciał, aby Izrael był światłością dla świata i to
właśnie IM powierzył swoje Słowo. Naród izraelski nazywano „ludem wybranym”,
ponieważ przez nich Bóg miał objawić swoje staranie o «cały» świat. Bóg uświadomił
to Abrahamowi, kiedy spotkał on Melchizedeka, a Pan objawił mu się imieniem «El
Elijon», które oznaczało, że nie jest On jedynie Bogiem Hebrajczyków, ale «największym» Bogiem całego rodzaju ludzkiego” (wg Bible History Online).
Módlmy się o tę wyjątkową ziemię, jaką jest Izrael
• Módlcie się, aby Egipt, który bez pozwolenia Izraela rozmieścił pociski przeciwlotnicze
i przeciwczołgowe w pobliżu lądowej granicy z Izraelem (zwłaszcza w rejonie El Arisz), został
powstrzymany. Dzięki tobie porazimy nieprzyjaciół naszych, przez imię twoje zdepczemy przeciwników naszych (Ps. 44:6). Módlcie się, aby izraelscy żołnierze zwrócili się do Boga, aby był ich siłą
w trudnych czasach, które nadejdą.
• Dziękujcie Bogu za trzy chińskie okręty wojenne, które przypłynęły z pokojową wizytą
do Hajfy, a ich załoga goszczona jest przez Marynarkę Wojenną Izraela. Oby takie wizyty stały
się przykładem dla innych i błogosławieństwem dla Izraela. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia; dlatego pomazał cię Bóg… twój Bóg olejkiem wesela jak żadnego towarzysza twego
(Ps. 45:8).
• Wstawiajcie się za izraelskim dowódcą obrony terytorialnej i planami dotyczącymi masek
gazowych, umocnienia szkół i innych budynków użytku publicznego. Pozostało jeszcze wiele do
zrobienia. Módlcie się także, aby Izrael wziął pod uwagę również mieszkających w nim nieŻydów i aby oni także dostali maski tlenowe i wskazówki postępowania. Dziesiątki tysięcy
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pocisków są wycelowane w izraelskie skupiska ludności i infrastruktury i mogą zostać wystrzelone w razie ataku na Iran. W wypadku wojny to właśnie dowództwo obrony terytorialnej
stanie na pierwszej linii frontu. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz. (…) Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa… Pan Zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam
Bóg Jakuba (Ps. 46: 2-3, 7-8).
• Błagajmy Pana za Chrześcijańskimi Przyjaciółmi Izraela w Jerozolimie (CFI), abyśmy wszyscy byli bezpieczni pod osłoną Najwyższego (Ps. 91:1) oraz aby nasze wspólne wysiłki wraz
z organizacją Magen David Adom (MDA) przyniosły błogosławieństwo tym, którzy będą dyżurować, aby w razie potrzeby nieść pomoc, gdy poprosi o nią MDA (http://www.mdais.com/).
• Módlcie się żarliwie o odkupienie Izraela i zbawienie narodów arabskich. Obecnie wielu
zostaje uwolnionych od zwiedzenia islamu w krajach islamskich, a w Izraelu niektóre społeczności doświadczają duchowego przebudzenia, co jest jak ożywczy powiew. Bóg jest Królem
nad narodami, Bóg siedzi na swym tronie świętym Ps. 47:9.
• Dziękujcie Bogu Jeszui. Trzymajmy się nadziei, że Mesjasz już wkrótce powróci i zaprowadzi
prawdziwy pokój, którego tak szuka Izrael i świat. Jerozolima będzie się radowała i tańczyła, gdy Bóg
wyleje swojego Ducha łaski i błagania i wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli,
i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko
biadają nad pierworodnym. W owym dniu będzie w JERUZALEMIE wielkie narzekanie…
(Zach. 12:10, 11a).
Drodzy stróże na murach miasta nie ustawajcie w swoich modlitwach! Wkraczamy
w szczególne czasy, bez możliwości powrotu do tego, co było. Dlatego skupmy nasze duchowe
oczy na Bogu Izraela i Jego Mesjaszu – Panu Jeszui. Zgromadzajcie się – sami, we dwóch lub
trzech i rozpoczynajcie nowe ruchy modlitwy o Izrael w swoich kościołach czy też domach
i stójcie w wyłomie za tą Ziemią.
Oby Bóg przydawał nowych liderów modlitewnych w CFI na całym świecie, którzy do
czasu Jego przyjścia będą stali z Biblią w ręku i modlili się Słowem, które Bóg wypowiedział nad
swoim ludem.

W oczekiwaniu na Jego przyjście

Sharon Sanders
Tłumaczenie tekstu: Kesja Gaweł
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