
– 1 –

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

Bóg Izraela gwiżdże

Zaświstam na nich i zgromadzę ich, gdyż ich odkupię; i będą tak liczni jak niegdyś. Chociaż ich rozproszyłem
pośród ludów, jednak będą pamiętali o mnie w dalekich krajach, odchowają swoje dzieci i wrócą. Zach. 10:8-9

Niektóre tłumaczenia Pisma tłumaczą słowo „gwizdać” jako „wzywać”, „dawać znak”, a nawet „świ-
stać”. Jednak hebrajskie słowo „sharaq” jest przetłumaczone na angielski jako „gwizdać”, a nawet „grać
na piszczałce”. Tylko pomyślcie, Bóg wszelkiego stworzenia, Wszechświata, Niebios i Ziemi, gwiżdże!
W jakiś sposób wydaje wysoki, piskliwy dźwięk, który słyszą jedynie Żydzi. On obdarza też tych, którzy
odpowiadają na Jego wezwanie, aby stać z narodem żydowskim, tą samą wiedzą, że to czas, aby Żydzi
wrócili z narodów do ojczyzny… To naprawdę już czas.

 Pewnego razu zapytałam Żyda z Rosji: „Dlaczego przyjechałeś do Izraela?”. Nie wiedział, co powie-
dzieć, tylko wzruszył ramionami i wskazał w górę na Boga. To pokazało mi, że to naprawdę Pan wezwał
go, jako Żyda, do zrobienia ten świętej pielgrzymki – „aliji” (imigracji) do Ziemi Izraela.

Cytuję z „Jerusalem Post” z 12 stycznia 2019: „Avigdor Lieberman, prezes partii Yisrael Beytenu,
powiedział, że Żydzi, którzy «chcą, aby ich dzieci i wnuki pozostały Żydami, mają tylko jedno wyjście:
jak najszybciej przeprowadzić się do Izraela… Fala antysemityzmu ogarnia cały świat i nabiera tempa»”.

Ten sygnał SOS do jego własnego narodu miał na celu uczulić ich, obudzić i sprowokować do zwró-
cenia uwagi na zegar. Po raz kolejny Bóg poruszył jedną osobę ze swego ludu, aby ostrzec. Nie mam
wątpliwości, że Bóg wzywa swój naród z powrotem do ojczyzny – do wskrzeszonej, odrodzonej
i przywróconej Ziemi Izraela. To część Jego planu dla Czasów Ostatecznych.

Naszym zadaniem jako stróżów jest „dęcie w trąbę” do naszych własnych narodów, żeby się modlić,
modlić i jeszcze raz modlić! To ważne, aby naród żydowski przybył dobrowolnie, kiedy jest to możliwe,
a nie kiedy zostaną zastraszeni i zmuszeni do ucieczki. Jeżeli Bóg może mówić przez osiołka (IV Mojż.
22:21–35), odgłos stąpania po wierzchołkach drzew (II Sam. 5:24), dęcie w róg (Joela 2:1), to z pewno-
ścią może też gwizdać, gdy zechce.

Czy słyszymy ten dźwięk? Zawsze powtarzam, że nadchodzi jeszcze większa alija niż ta, którą wi-
dzieliśmy do tej pory. Kiedy nadejdzie, będzie tak ogromną falą, że trudno to sobie wyobrazić. To
naprawę jest czas, żeby się modlić! Centrum Dystrybucji CFI jest w gotowości, aby powitać wielu
nowych imigrantów w Izraelu.

 Koniecznie przeczytajcie nasz magazyn „For Zion’s Sake” (dostępny w Internecie na www.cfijerusalem.org).

Módlmy się razem na całym świecie
• Módlmy się, aby ostrzeżenia, które słyszymy, nie napotkały głuchych uszu, żeby Żydzi nie ignoro-

wali znaków skierowanych do nich i nie odrzucali mądrej rady (Ez. 33:1-5).
• Stróżujmy i módlmy się, aby fala antysemityzmu wystarczyła, by wysiedlić Żydów z obcych kra-

jów, ale żeby obyło się bez cierpienia. Zaszczepię ich na ich ziemi i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi,
którą im dałem – mówi Pan, twój Bóg. (Am. 9:15)

• Wstawiajmy się za przywódcami Izraela, aby więcej mówili o tym, czego Bóg pragnie dla swojego
narodu. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. (Jan. 10:11). Módlmy się,
aby nad Izraelem czuwali dobrzy pasterze.
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W Jego miłości i służbie,

Sharon Sanders

• Módlmy się żarliwie, żeby tak wielu ludzi nie było złapanych w materializm, dobrobyt i samozado-
wolenie i w ten sposób nie przeoczyło swojej szansy na wyjazd bez lęku. Pójdą za Panem, który jak
lew zaryczy, a gdy tak zaryczy, dzieci z drżeniem przybiegną od zachodu. (Oz. 11:10)

• Błagajmy Pana o serca chrześcijan na całym świecie, aby były czujne i gotowe do pomocy, kiedy
zajdzie taka potrzeba tutaj, w Izraelu.

• Dziękujmy Panu za Jego święte obietnice dla Jego narodu wybranego: alija będzie najważniejszą
kwestią dni ostatecznych zanim zostanie utworzone Królestwo.

• Chwalmy Boga za Jego słowo zawarte w Biblii – za całą wolę Bożą w niej zawartą. Nie ma czegoś
takiego jak „Stary” Testament. Każde słowo Wszechmocnego Boga jest wieczne. Jezus (Jeszua) na-
uczał z żydowskich Pism, wielokrotnie powtarzając: „napisano”. A apostoł Paweł powiedział: Nie
uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. (Dz. Ap. 20:27)

Alija to święty akt i decyzja, szczególnie jeśli chodzi o naród żydowski. Oby uszy Żydów były otwar-
te na to wezwanie do powrotu, kiedy jeszcze istnieje taka możliwość. Bycie dobrymi obywatelami
innego państwa nigdy nie było ich przeznaczeniem. Izrael to szczególne państwo o szczególnym powo-
łaniu.

Dziękujmy Bogu, że powrót jego narodu do ojczyzny, jest największym znakiem tego, że Mesjasz
(Jeszua) powróci i ustanowi Królestwo swego Ojca na ziemi, w Jerozolimie. Cała ludzkość przybędzie,
aby oddawać chwałę Jedynemu Prawdziwemu Bogu: Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Jeszua nas do Niego prowadzi.

Sharon i Ray
Sanders


