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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.
Hab. 2:1

I modlił się Abraham do Boga…
I Mojż. 20:17
Powyższa modlitwa, którą Abraham wzniósł do Boga Izraela, w tym kontekście odnosiła się do tego,
aby Bóg przywrócił zdrowie Abimielechowi, jego żonie i jego niewolnicom. Historia o Abrahamie
i Abimelechu opisana jest w Biblii w I Ks. Mojżeszowej 20. Jednakże, gdy zobaczyłam zdjęcie współczesnego izraelskiego żołnierza stojącego w swoim wojskowym czołgu, z oczami wzniesionymi do Wszechmogącego Izraela, słowa z I Ks. Mojżeszowej 20:17 przeniosły się ze stronic Biblii prosto do mojego
serca. Oto jeden z synów Abrahama, wiele pokoleń po nim, wciąż woła do tego samego Boga, tymi
samymi modlitwami, tak samo jak czynił to Abraham. Nic się nie zmieniło. Bóg Abrahama i dziś pozostał
Bogiem Izraela i Bogiem, któremu cześć oddają chrześcijanie. Jeżeli wysłuchał drogiego, starego Abrahama, który miał wiarę w swoim sercu, czyż nie spełni modlitwy swoich żydowskich dzieci, które z całego
serca do Niego wołają? Ten młody lew z pokolenia Judy wygląda, jakby zatracił się w cudownej Bożej
obecności i nie dbał o to, że stoi w czołgu. Czyż nie pragniemy tego wszyscy – być w pełni świadomymi,
a jednak zatraconymi w obecności Wszechmocnego Boga Nieba i Ziemi, który JEST TAKŻE Bogiem
i Ojcem Pana – Jeszui oraz Bogiem, którego my, jako chrześcijanie oraz przyjaciele Izraela, wielbimy
i kochamy? Wyobraźcie sobie razem ze mną cały oddział, całą bazę, a następnie całą armię takich żołnierzy.
Rozmawiałam z koordynatorem naszego projektu o nazwie David’s Shield (Tarcza Dawida) na temat
wrócenia do pewnego ważnego plakatu, który kiedyś rozdawaliśmy izraelskim żołnierzom służącym
w dzisiejszej armii izraelskiej (aby dowiedzieć się więcej na temat tego projektu, wejdźcie w zakładkę
„David’s Shield” na stronie CFI: www.cfijerusalem.org). Plakat ten przedstawia Stróża Izraela strzegące–1–

go Ziemi Izraela. Znajduje się też na nim fragment z Pisma, gdy Dawid przemawiał do Goliata. W związku ze zbliżającymi się wydarzeniami dotyczącymi Iranu i ościennych państw arabskich, o znaczeniu,
z jakiego nie zdawano sobie wcześniej sprawy, módlmy się wszyscy zwłaszcza o Armię, Marynarkę i Siły
Powietrzne Izraela. Przynośmy przed Boga „obrońców” tego cudownego kraju, aby słowa Dawida rozbrzmiewały w sercu każdego żołnierza oraz wychodziły z ich ust, gdy wrogowie natrą, by odebrać to, co
należy do potomków Abrahama – narodu żydowskiego. Ogłaszajmy następujące słowa, gdy będziemy
rozdawać ten plakat w wielu miejscach w całym państwie: Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi:
Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś (I Sam. 17:45). Wszyscy powinniśmy modlić się
o nich do Boga i stanąć za nimi w wyłomie.
„Modlitwa w hebrajskiej Biblii to ewoluujący sposób komunikowania się z Bogiem. Najczęściej ma
ona formę spontanicznej, indywidualnej, niezorganizowanej prośby oraz/lub dziękczynienia… Tanach
opisuje modlitwę na dwa sposoby. Pierwszy to, gdy modlitwa została wypowiedziana i efekt osiągnięty… W tych przypadkach, np. jeśli chodzi o Izaaka, Mojżesza, Samuela i Joba, akt modlitwy został przedstawiony jako metoda zmieniania sytuacji na lepsze. W drugim przypadku modlitwa została przedstawiona szczegółowo. Dotyczy to fragmentów, kiedy modlitwa danej osoby podana jest w całości. Wiele
znanych postaci biblijnych modliło się taką modlitwą, włącznie z każdym z ważniejszych bohaterów od
Anny po Ezechiasza.
Pierwsza zauważalna modlitwa… zapisana w Torze i hebrajskiej Biblii to ta, kiedy Abraham błaga
Boga, aby nie niszczył ludzi z Sodomy, w której mieszkał jego bratanek Lot. Targował się z Bogiem, by
nie niszczył tego miasta, jeżeli znajdzie się w nim pięćdziesięciu sprawiedliwych i ostatecznie zmniejszył
tę liczbę do dziesięciu” (wikipedia). Kiedy stajemy w wyłomie za narodem żydowskim, duchowo występujemy przed nich i stajemy przed Bogiem, mówiąc: „Panie, przychodzę, aby chronić moich drogich
przyjaciół - naród żydowski. Jest nas wielu w chrześcijańskim świecie, którzy wszystko, co mamy, zawdzięczamy im. Teraz robimy to, co należy i zwracamy część naszego długu wobec nich, stając
w modlitwie za nimi, aby byli «mocni i mężni» jak Jozue, by mogli walczyć w tych wielkich bitwach
o przetrwanie w dzisiejszym świecie czasów ostatecznych. Ojcze, pomóż mi być tarczą i strażnikiem
przed atakami wroga, które przychodzą z wszystkich stron na twoją ziemię obiecaną i naród wybrany.
Jestem tutaj dzisiaj, aby szukać twojego oblicza, stać na mym posterunku, jako stróż na murach świętego
miasta – Jerozolimy oraz ziemi, którą obiecałeś Abrahamowi i jego potomkom”.
Wejdźmy do naszych komór modlitewnych na całym świecie:
We wtorek 22 października w Knesecie, podczas obchodów upamiętniających wojnę Jom Kippur,
premier Benjamin Netanjahu dał odpowiedź w sprawie „możliwego” wyprzedzającego ataku Izraela na
Iran. Powiedział: „Pierwszą lekcją jest to, aby nigdy nie bagatelizować zagrożenia, nie bagatelizować
wroga, nigdy nie lekceważyć sygnałów niebezpieczeństwa… wróg może nas zaskoczyć”. Przysiągł: „Izrael
nie zaśnie ponownie podczas warty”. Dodał też: „Drugą lekcją jest to, że nie możemy porzucić opcji
zapobiegawczego ataku. Nie zawsze jest on konieczny i musi zostać bardzo dokładnie i poważnie rozważony”.
• Módlmy się za izraelskim premierem, aby miał myśli od Pana w tych trudnych dniach, które nadejdą.
Oby Boży plan dla Izraela na ten czas stał się także planem izraelskiego premiera. Pamiętaj o nim na
wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki! (Przyp. Sal. 3:6)
• Błagajmy Pana o wszystkich żołnierzy izraelskich, którzy służą w Siłach Obronnych Izraela, „obrońców” narodu, aby wiedzieli, dlaczego służą i aby służyli całym sercem broniąc kraju i narodu. Nie
licznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo… Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą
i tarczą naszą (Ps. 33:16,20).
• Wstawiajmy się, aby mądrość budowała „filary” wokół premiera, by w każdym czasie wiedział, co
i kiedy należy robić. Módlmy się, aby Pan mógł wyraźnie przemawiać do jego serca odnośnie Jego
woli i rozwiązania spraw związanych z Iranem. Gdyż Bóg daje mądrość… On zachowuje swoją pomoc
dla prawych… (Przyp. Sal. 2:6,7).
• Prośmy Boga o zbawienie Izraela i o rychłe odkupienie tego narodu. I w ten sposób będzie zbawiony
cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba (Rzym. 11:26).
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• Módlmy się o kościół, aby był gotowy, kiedy nadejdzie dzień, gdy trzeba będzie coś zrobić, aby
zapobiec eksplozji bomby nuklearnej do atmosfery, gdyż dotknie to cały świat. Izrael musi wiedzieć,
co robić we właściwym czasie. Potrzebuje, aby Pan pokazywał mu, jak postępować i musi słuchać.
Kościół również musi stać „na straży” na swoim posterunku stróża i nie zasypiać na murach. Nie należymy
do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi (I Tes. 5:5-6).
• Módlmy się, aby nie nastąpił żaden „atak-niespodzianka” ze strony wrogów Izraela.
• Módlmy się żarliwie, aby wróg nie zastosował żadnych ciosów obezwładniających przeciwko Izraelowi.
• Módlmy się i wstawiajmy nieustannie za premierem Izraela – Beniaminem Netanjahu, który regularnie spotyka się z uczonymi na rozważaniach biblijnych. Studium Pism (Tanach Study Circle – Koło
Rozważań Tanach) jest tradycją z czasów poprzednich premierów – Dawida Ben Guriona i Menachema Begina, która została przywrócona przez Netanjahu i działa przy współpracy z Centrum Dziedzictwa Menachema Begina. „Mojżesz, nasz nauczyciel, nie mógł wejść do ziemi obiecanej. Jesteśmy
tutaj dzięki niemu i dzięki walce naszego narodu, aby tutaj być, to dziedzictwo naszych przodków,
i cieszymy się każdą chwilą. To ogromny przywilej móc czytać tę wspaniałą księgę i wiedzieć, że
wypełniamy to, co Wszechmogący nakazał swojemu ludowi”, powiedział Netanjahu na początku
jednego z rozważań, tuż przed świętem Sukkot. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do
nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości… (II Tym. 3:16).
Proszę, przekażcie ten List Stróża komu tylko możecie w obrębie sfery Waszych działań jeśli chodzi
o Izrael. List ten jest bezpłatny, a może pomóc w zmobilizowaniu wśród narodów ogromnych sił modlitewnych stojących za Izraelem. Można również otrzymywać listy z Jerozolimy w języku angielskim drogą
mailową, pisząc (w języku angielskim) na: cfi@cfijerusalem.org

Do czasu Jego przyjścia,

Sharon Sanders
Współzałożycielka/dyrektor Chrześcijańskich Przyjaciół Izraela – Jerozolima
Strona internetowa: www.cfijerusalem.org, e-mail: sharon@cfijerusalem.org
Tłumaczenie tekstu: Kesja Gaweł
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