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LIST MODLITEWNY
STRÓŻA NA MURACH MIASTA
W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte
dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości.
Zach 13,1
Jak głosi legenda o cudzie w Świątyni w Jeruzalemie, drzwi Świątyni otwierały się same każdej nocy.
Działo się tak przez 40 lat, począwszy od 30 r. n.e. Jochanan ben Zakkai, wiodący żydowski autorytet w
tamtym czasie, oświadczył, że był to znak nieuchronnie zbliżającego się nieszczęścia, że Świątynia zostanie zniszczona. Jochanan był przywódcą społeczności żydowskiej po zburzeniu świątyni w 70 r. n.e.,
kiedy to rząd został przeniesiony do Jawne, około 50 km na zachód od Jerozolimy. Jak powiedział ben
Zakkai, ma nam to przypominać, że drzwi te mogły się otwierać, aby pokazać, że wszyscy mogą teraz
wejść do Świątyni, nawet do jej najskrytszych i najświętszych miejsc. Dowody poparte opisanymi powyżej cudami wskazują na to, że obecność Pana opuściła Świątynię. Nie było to już miejsce, w którym mógł
przebywać jedynie arcykapłan, lecz drzwi otwierały się, aby wszyscy mogli wejść do Domu Pana i wielbić.
Także najważniejsza z lamp siedmioramiennego świecznika świątynnego – Menory – zgasła (na
ponad 12 500 nocy pod rząd). Główna lampa świątynnego świecznika nie chciała się zapalić pomimo
usilnych prób i środków stosowanych przez kapłanów. Ernest Martin twierdzi: „…Wiemy… że o zmierzchu lampy, które pozostawały niezapalone w ciągu dnia… miały być zapalane płomieniem z lampy zachodniej (lampa ta miała palić się przez cały czas. Była ona jakby «wiecznym» ogniem, który dziś pali się
w niektórych pomnikach narodowych)… Dlatego też kapłani trzymali dodatkowe zapasy oliwy z oliwek
i przyborów, aby mieć pewność, że ta «zachodnia lampa»… będzie się stale paliła. Ale co się wydarzyło
w czwartym roku od tego roku, w którym Mesjasz powiedział, że ta fizyczna Świątynia zostanie zniszczona? Każdej nocy przez 40 lat zachodnia lampa gasła pomimo wysiłków kapłanów, którzy co wieczór
w specjalny sposób przygotowywali zachodnią lampę, aby paliła się bez przerwy całą noc!” (wg The
Significance of the Year CE [AD] 30, Ernest Martin, Research Update, kwiecień 1994, str. 4). Znów przeciwności, aby lampa stale płonęła, były olbrzymie. Działo się coś niezwykłego. „Światło” Menory obrazujące kontakt z Bogiem, Jego Duchem i Jego obecnością zgasło. Ta wyjątkowa manifestacja rozpoczęła się
od ukrzyżowania Mesjasza.
Oby drzwi otwierały się dla wszystkich Stróży, aby wchodzili do miejsca najświętszego
w modlitwie o Izrael i naród żydowski. Izrael potrzebuje naszych modlitw. Niech siedmioramienny świecznik – Menora – odzwierciedla siedem kwestii, które powinny nas zajmować jeśli chodzi o Izrael:
1. Jego odkupienie i zbawienie.
2. Jego bezpieczeństwo.
3. Jego powrót z narodów do ojczyzny.
4. Jego rząd i wybierani liderzy.
5. Jego wojsko, marynarka i siły powietrzne - wojownicy Izraela.
6. Duchowy powrót Izraela do jego Boga i otwarcie ich oczu na powrót Mesjasza.
Wejdźmy razem do Domu Pana, aby wielbić:
• Módlmy się za narodowe linie lotnicze Izraela - El Al. Międzynarodowe lotnisko im. Ben Guriona
jest położone na obrzeżach aglomeracji Tel Awiwu i w przypadku wojny stanowi ono potencjalny cel
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ataku Iranu. Jeżeli irańskie pociski miałyby spaść na to lotnisko, El Al przeniesie swoje loty na południe. Prosimy, módlcie się za narodowymi liniami lotniczymi Izraela.
• Wstawiajmy się za premierem Izraela. Stoi przed nim wiele wyzwań. Świat wywiera na niego dużą
presję i ma on też do podjęcia ważne decyzje. Módlmy się, aby udało mu się utrzymać stabilny rząd.
Oby liderzy Izraela zrozumieli, że z Bogiem nie muszą stać samotnie i mogą się ostać bez interwencji
supermocarstw.
• Błagajmy Pana, aby patriotyczni liderzy Izraela zapomnieli o nieporozumieniach między sobą i współpracowali, aby promować interesy państwa. Wielu z nich potrzebuje po prostu powrócić na Boże
drogi i odwrócić się od korupcji, przekupstwa i nieuczciwości.
• Wołajmy do Pana, aby objawił swoją moc, w przypadku gdyby Izrael musiał walczyć w zbliżających
się wojnach. Dowódca Sił Obronnych Izraela powiedział, że Izraelczycy będą potrzebowali takiej
samej siły jak w 1948. Wiemy, że jeżeli naród ten zostanie zaatakowany na wszystkich frontach jednocześnie, to JEDYNIE BÓG może go wyratować od otaczających narodów arabskich, w posiadaniu
których jest niebezpieczna broń.
• Módlmy się o wszystkie ogrodzenia zabezpieczające na granicach Izraela i arabskich państw, aby
były wytrzymałe, tak by nikt nie mógł przejść na drugą stronę i krzywdzić innych.
• Wołajmy o Bożą pomoc w wojnie przeciwko chrześcijaństwu prowadzonej przez islam. Prześladowania chrześcijan z ręki muzułmanów w Egipcie, Iranie i Iraku nasiliły się i my, współwierzący, powinniśmy przynosić ich w modlitwie.
• Módlmy się żarliwie o północną granicę Izraela, gdzie terroryści hezbollahu odbudowują swój arsenał z dziesiątkami tysięcy rakiet wymierzonych w żydowskie państwo. Graniczmy też z Syrią,
w której bojownicy oporu próbują obalić brutalny reżim Baszszara al-Asada. Na południu leży Gaza,
której przywódcy należą do Hamasu, a ich celem jest zniszczenie Izraela. Na wschodzie graniczymy
z Iranem, którego prezydent otwarcie mówi o dokończeniu tego, co rozpoczął Hitler.
• Wołajmy do Pana z powodu grzechu społeczności homoseksualnej w Izraelu, która wydaje się
powiększać. W Tel Awiwie aż roi się od małżeństw osób tej samej płci, szerzy się w nim też wiele
innego zła, które rozprzestrzenia się w wielu społecznościach. Izrael musi zwrócić się ku Bogu! Plugawy duch homoseksualizmu musi zostać wypędzony.
Na świecie pełno jest problemów, gdyż zapomniał on o Bogu. Izrael musi w pełni powrócić do Pana.
Dzięki Bogu za świadków Ducha Prawdy, którzy tutaj żyją i wielu tych, którzy zachowują wiarę i pod
wieloma względami ufają Bogu. Moją modlitwą jest, abyśmy wszyscy oparli się na Panu w tych trudnych
czasach, abyśmy nauczyli się, co jest ważne, a co nie i abyśmy pamiętali, że nie możemy ustać w modlitwach o pokój dla Jerozolimy. To miasto należy do Pana. Nosi Jego imię na wieki. Nasze modlitwy to
deklaracje wiary do Boga, że wierzymy Mu i Jego Wiecznemu Słowu w odniesieniu do Izraela i narodów.
Nie zaniechajmy naszych modlitw i stójmy dalej po stronie Pana.
W owym dniu uczynię z Jeruzalemu ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy, kto go będzie
podnosił, ciężko się zrani…
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