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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
„Hebrajskie słowo «tefliah» powszechnie tłumaczone jest na język polski jako «modlitwa». Jednakże nie jest to dokładne tłumaczenie, ponieważ „modlić się” oznacza
błagać, prosić usilnie, prosić rozpaczliwie i tym podobne, na które mamy wiele hebrajskich słów, które precyzyjniej przekazują to znaczenie. Nasze codzienne modlitwy nie
są jedynie prośbami skierowanymi do Boga, aby zaspokoił nasze codzienne potrzeby
i nic poza tym. Oczywiście nasze modlitwy zawierają też takie prośby, jednak jak zobaczymy później, modlitwy te to o wiele więcej. Dlaczego się modlimy? Modlitwa jest
przykazaniem Bożym; Bóg nakazał nam, abyśmy się modlili do Niego i tylko do Niego.
W czasie rozpaczy, powinniśmy zwracać się do Boga o pomoc; w czasie dobrobytu,
powinniśmy wyrażać Mu swą wdzięczność; a kiedy wszystko się nam wiedzie, nadal
powinniśmy codziennie modlić się do Boga, aby nie przestawał okazywać nam swojej
łaski i zaspokajał nasze codzienne potrzeby”. (Nissan Mindel)
Kiedy modlimy się o innych, stajemy się wstawiennikami i stajemy w wyłomie za
nimi, co jest bardzo ważnym zadaniem w życiu każdego prawdziwego chrześcijanina.
Wtedy Daniel mądrze oraz roztropnie odpowiedział Ariochowi – dowódcy nad żołnierzami króla, który wyszedł, by pozabijać babilońskich mędrców
Dan. 2:14 (NBG)
Na premierze Izraela spoczywa wiele obowiązków. Jedno wiemy na pewno: od początku
swojej kariery politycznej Benjamin Netanjahu nieustannie pragnął dobra dla narodu izraelskiego. Natknęłam się na stare video na youtube pokazujące Netanjahu w czasie studiów i już
wtedy można było wyczuć w nim ducha mężczyzny i miłość do narodu, które nosił w sobie we
wczesnych latach swojego życia. Wierzę, że nadal je nosi. Polityka często przeszkadza człowiekowi, kiedy już dojdzie on do władzy i chociaż żaden lider nie jest doskonały, uważam, że wszyscy powinniśmy nieść na skrzydłach modlitwy tego mężczyznę, który naprawdę pragnie wszystkiego co najlepsze dla narodu Izraela. Potrzebuje on stałej osłony w każdej dziedzinie swojego
życia – motywacji, myśli, decyzji, a zwłaszcza mądrości, kiedy ma odpowiadać tym, którzy zasypują go pytaniami, na które czasem ciężko odpowiedzieć. Proszę, podnośmy premiera Izraela
naszymi modlitwami. Sprawując tę najważniejszą funkcję, potrzebuje słuchać głosu Wszechmogącego Boga, jak dojść do właściwych wniosków odnośnie jakiejś kwestii, aby jego oszacowania
opierały się na prawdzie i sprawiedliwości oraz aby w swej determinacji, żeby rozwiązać problemy, przed którymi staje ten maleńki kraj, zwrócił swą twarz we właściwym kierunku
(w górę), by podejmował najmądrzejsze postanowienie w każdej konfliktowej sytuacji, przed
którą staje. Nasze modlitwy mogą dla niego sprawić różnicę.
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Zatem teraz, o królu, potwierdź ten rozkaz i podaj go na piśmie, by nie mógł być zmieniony, jako prawo Medów i Persów, które nie przemija.
Dan. 6:8 (NBG)
Wydaje się, że Izrael zawsze był w centrum jakiejś zawieruchy wokół niego ze strony otaczających
go krajów arabskich i dlatego najwyższy czas, abyśmy wznieśli nasze ręce w tym samym kierunku, co
Mojżesz, kiedy wstawiał się za Izraelem. Aaron i Chur podtrzymywali jego ramiona, kiedy się modlił
i wstawiał za Izraelem. Często przedstawiany przez media jako „zrzędliwy Netanjahu... smutas psujący każdą zabawę, który warczy swoim zachrypłym głosem, że Rouhani z Iranu gra jedynie na zwłokę z Zachodem, dopóki Iran nie przetestuje bomby nuklearnej – oraz że lider Iranu to obłudny «wilk
w owczej skórze», czym Benjamin Netanjahu wydaje się drażnić swoich słuchaczy” (wg unitycoalitionforisrael.org/news). Premier Netanjahu jest lekceważony i odtrącany przez prasę na całym świecie, ponieważ nie patrzy przez różowe okulary, lecz widzi taktyki wroga takimi, jakimi są naprawdę.
• Módlmy się, aby premier Izraela nie obawiał się wydać zarządzenia, że Izrael nie ugnie się
przed wrogami i ich islamskim bogiem. Chociaż obecnie w kręgach politycznych nie mówi
się o „religii”, premier Izraela naprawdę wierzy w Biblię, o czym świadczy cotygodniowe
studium biblijne, które prowadzi wraz z innymi obecnymi duchowymi i politycznymi liderami. Módlmy się, aby był głosem wołającego na pustyni światowej prasy nieskłonnym do narażania bezpieczeństwa proroczego narodu Izraela: jego ludu (zob. wyżej wspomniany fragment z Ks. Daniela 6:8).
• Błagajmy Boga, aby wróg nie próbował wywołać przedwczesnej katastrofalnej wojny mającej na celu rozbroić Iran, dopóki przywództwo nie usłyszy tego od Boga. Kiedy już poznają
Mistrza Wszechświata: Boga Izraela, wtedy On da im zwycięstwo w ataku przeciwko Iranowi, aby go rozbroić. W tym równaniu o nuklearne zniszczenie państwa Izrael nie ma miejsca
na żaden margines błędu. Jeżeli przyszłość Izraela jest zagrożona, to Netanjahu jako lider
musi słuchać głosu Boga. Proszę, módlmy się za niego, gdy przyjdzie mu przejść przez apokalipsę, która, jak każdy przeczuwa, może przynieść tragiczne skutki – włącznie z rozległymi
zniszczeniami i nieodwracalnym spustoszeniem w tym maleńkim państwie. Radujmy się
z Bożych obietnic z Ks. Jeremiasza 31:35–36: Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło
w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że
szumią jego fale, Pan Zastępów jego imię: Jeżeliby te prawa miały się zachwiać przede mną –
mówi Pan – to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni.
• Wstawiajmy się za premierem Izraela, kiedy przemawia podczas obrad Knesetu, aby jego
słuchacze patrzyli poza jego partię polityczną do jego serca. Netanjahu oznajmił ostatnio, że
„w wyniku sankcji gospodarka Iranu znajduje się na skraju bankructwa… a uznanie przez
Palestyńczyków izraelskiego prawa do istnienia jako żydowskie państwo jest niezbędne
w procesie pokojowym”. Wierzę, że tak jak i arcykapłan w czasach świątyni, tak i Netanjahu
został namaszczony przez Boga, aby wykonywać tę pracę i musi ją wykonywać dobrze, aby
mu się powiodło. Proszę, módlmy się o niego codziennie.
• Dziękujmy Bogu za nieustępliwość Netanjahu w deklarowaniu podczas otwarcia zimowego posiedzenia Knesetu, że „Izrael nie pozwoli, aby Iran nabył broń nuklearną”.
• Módlmy się, aby świat zrozumiał, że „nuklearny Iran stanowi zagrożenie dla całego świata
i destabilizuje ten region” (prezydent Szimon Peres).
Bóg jest taki wspaniały, ponieważ pośród burz wszędzie wokół, często pokazuje narodowi
żydowskiemu swoją moc. „W niedzielę rano (14 października 2013), rząd Izraela jednogłośnie
przyjął rezolucję pozwalającą kolejnym 900 członkom Zaginionego Plemienia Bnej Menasze
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wrócić do ojczyzny – z Indii na Syjon. Michael Freund (prezes organizacji Shavei Israel) powiedział: «Na mocy tej decyzji, do końca grudnia sprowadzimy pierwszych 200 ludzi do Izraela,
a następnych 400 w przyszłym roku oraz 300 w 2015… Po 2700 latach powrót Zaginionego
Plemienia Izraela na Syjon trwa»”.
Wysławiajcie, narody, lud jego, gdyż pomści krew sług swoich i zemstę wywrze na wrogach swoich, ale ziemię swoją i lud oczyści z grzechu. V Mojż. 32:43 ...weselcie się,
poganie, z jego ludem. Rzym. 15:10
• Z radością chwalcie Pana za to, że wypełnia swoje Słowo względem Izraela, że sprowadza
naród żydowski do ich ojczyzny z krańców ziemi. Dziękujmy Bogu za naszego żydowskiego
przyjaciela, Michaela Freunda, który wraz z rządem Izraela stoi na czele kampanii, której
celem jest pomoc w powrocie synów tych, którzy zostali rozproszeni.
• Módlmy się, aby chrześcijanie z narodów słuchali Słowa Pana i wiedzieli, że Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi (już gromadzi) go (Izraela). Teraz każdy ma niepowtarzalną okazję, żeby zaangażować się w to, co Bóg czyni obecnie pośród swojego wybranego ludu.
Podczas gdy On sprowadza swój lud z czterech krańców ziemi, tysiące przychodzą do Centrum Dystrybucji CFI po pomoc i wsparcie podczas rozpoczynania życia w ojczyźnie. Wszelka pomoc finansowa jest mile widziana, gdyż nasze potrzeby są większe niż można to sobie
wyobrazić. Wejdźcie w zakładkę „Project Open Gates” na naszej stronie internetowej
www.cfijerusalem.org .
Przepraszam za opóźnienie w Liście Modlitewnym Stróża na Murach Miasta w tym miesiącu.
Byłam zagranicą, w Ameryce Łacińskiej, nauczając na temat Izraela i kościoła. Zostaliśmy tam
wspaniale przyjęci. Chciałabym prosić Was o modlitwę, gdyż od 28 października do 13 grudnia
będę w podróży na Daleki Wschód. Proszę, módlcie się o mnie, ponieważ ciężko mi sprostać
wszystkim zobowiązaniom w moim grafiku bez tak wielu z Was, którzy podnosicie mnie na
skrzydłach jak orły, aby odnowiła się moja młodość i siła. Proszę, módlcie się także za CFI w
Jerozolimie, ponieważ poszukujemy budynku lub jakiejś nieruchomości dla naszej służby na
przyszłość. Jeżeli są wśród Was jacyś inwestorzy lub biznesmeni pragnący zainwestować w
pracę Królestwa Bożego oraz w nieruchomość w Jerozolimie, proszę, skontaktujcie się ze mną
drogą e-mailową.

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

List Stróża Na Murach Miasta redaguje międzynarodowa organizacja Christian Friends of Israel (Chrześcijańscy Przyjaciele Izraela)
z siedzibą w Jerozolimie: CFI, P.O.Box 1813, Jeruzalem 910 15, Izrael, e-mail: cfi@cfijerusalem.org; www.cfijerusalem.org
Z organizacją CFI współpracujemy także w ramach Muru Modlitwy. W Polsce za współpracę z CFI odpowiedzialne jest Stowarzyszenie
Służba Szalom w Oświęcimiu.
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