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Światło w ciemności
Światło świeci prawym w ciemności, On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. (Ps. 112:4)
We współczesnym świecie prawda jest często tłumiona przez postawę „to, co czuję lub
myślę lub w co chciałbym wierzyć, jest wyłącznie moją sprawą”. Pismo mówi: …światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe (Jan 3:19). Dlatego
prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku,
a dla uczciwości miejsca nie ma (Iz. 59:14). Prawda jest światłem dla naszej duszy, a duchowe
światło rzucane nam jest przez Słowo Boże. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko
wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę (Rzym. 1:18).
Musimy być światłem w ciemności i wypowiadać światło prawdy, zwłaszcza jeśli chodzi o Izrael
i naród żydowski. Przy całej współczesnej technologii powinniśmy wykorzystywać dostęp do
sieci na całym świecie dla Bożej chwały. Szatan ma swoje demoniczne duchy sprawujące kontrolę nad większością internetu i dlatego my powinniśmy wykorzystywać go dla dobra, dla Bożych świętych celów. Tej list modlitewny rozchodzi się do wielu narodów i to przynosi Bogu
chwałę, gdy chrześcijanie modlą się o Izrael, ponieważ taki mamy nakaz w Jego Słowie. Już to
wcześniej ustaliliśmy – to nie jest opcja, ale Boży nakaz dla nas. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: (...) Proście o pokój dla Jeruzalemu! (Psalm 122:1, 6) Przeczytajmy razem ten psalm. Rozlewajmy światło poprzez nasz czas modlitwy. Powinniśmy oznajmiać w modlitwie: „Do domu
Pana pójdziemy! Stanęły stopy nasze w bramach twych, o Jeruzalem! Jeruzalem! Zbudowane jak miasto, całe w jedno zespolone, do którego pielgrzymują plemiona, plemiona Pana, według prawa Izraela, by tam wysławiać imię Pana! Wszak tam postawione są trony sądu, trony domu Dawidowego.
Proście o pokój dla Jeruzalemu!
Niech żyją w spokoju ci, którzy cię miłują! Pokój niech panuje w murach twoich,
a spokój w twoich pałacach! Ze względu na braci moich i przyjaciół będę ci życzył
pokoju. Ze względu na Pana, Boga naszego, będę szukał dobra twego.
Odnośniki: Ps. 122:6; Ps. 26:8; Ps.122:7; I Sam. 25:6; Ps. 48:4; Ps. 122:9; Ps. 128:5

Wejdźmy do modlitewnej sali tronowej:
• Módlmy się szczerze, aby ciemność zwiedzenia, która popycha ludzi do nienawiści i bezwzględnego mordowania, została zniszczona Bożą ręką. Bezbożny widzi to i gniewa się, zgrzyta zębami i marnieje. Życzenie bezbożnych wniwecz się obróci. (Ps. 112:10)
• Módlmy się z wiarą, żebyśmy zobaczyli Bożą rękę nad Izraelem we wszystkich dniach,
które nadejdą, by narody świata wiedziały, że nad Izraelem jest Jedyny Bóg. (Ps. 115:1–2)
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Nasza modlitwa powinna brzmieć:
Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę, dla łaski swojej, dla wierności
swojej! Dlaczego mają mówić narody: Gdzież jest ich Bóg? Bóg nasz jest w niebie, czyni
wszystko, co zechce. Bożyszcza ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich. Mają
usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą, mają nozdrza, a nie
wąchają. Mają ręce, a nie dotykają, mają nogi, a nie chodzą, ani nie wydają głosu
krtanią swoją. Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają! Izraelu!
Ufaj Panu! On jest pomocą i tarczą ich. Domu Aarona, ufaj Panu! On jest pomocą
i tarczą ich. Wy, którzy się boicie Pana, ufajcie Panu! On jest pomocą i tarczą ich. Pan
pamięta o nas, będzie błogosławił, będzie błogosławił domowi Izraela, będzie błogosławił domowi Aarona. Będzie błogosławił tym, którzy się boją Pana, zarówno małym, jak
i wielkim. Niech Pan rozmnoży was, was i dzieci wasze! Bądźcie błogosławieni przez
Pana, który uczynił niebo i ziemię! Niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom
ludzkim. Umarli nie będą chwalili Pana, ani ci, którzy zstępują do krainy milczenia. Ale
my błogosławić będziemy Panu odtąd i na wieki. Alleluja. (Ps. 115)
• Chwalmy Boga za to, że wysoki rangą przywódca Unii Partii Prawicowych i minister transportu, Becalel Smotricz, ponownie oświadczył, że chciałby, aby Izrael był rządzony zgodnie
z prawem religijnym. Zasadniczo oznacza to naród Tory (żydowskich Pism), a nie państwo
rządzone przez rabinów. Potrzebujemy wrócić do Boga, uznać, że On jest Bogiem nad Izraelem i że pragnie, aby Jego naród był mu posłuszny poprzez przykazania, jakie im nadał.
Modlimy się, aby nastąpił kres grzechu, ale to może nastąpić jedynie poprzez pokutę (tak jak
to się dzieje i w naszych kościołach). Oświadczenie Smotricza to początek, który ma doprowadzić ludzi do uświadomienia sobie, że to Bóg pragnie rządzić tym narodem. Słowo twoje
jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim (Ps. 119:105).
• Ogłaszajmy, że cały Izrael zwróci się do Pana i zaufa Mu. Oby bojaźń Boża była prawdziwa
i potępiająca winy. Przeczytajcie: Ps. 115:9–11; Ps. 118:8.
Możecie też przeczytać: I Mojż. 1:3; Ps. 27:1; Ps. 119:105; Przyp. 13:9; Przyp. 29:13; Kazn.
11:7; Iz. 2:5; Iz. 58:8; Mat. 5:14,16; Obj. 21:23.
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