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

Stanie na naszych posterunkach

Stanie w modlitwie przy nieustannie zalewających uszy stróżów doniesieniach o zwiedzeniu,
sprzeciwie i zniechęceniu wymaga silnej, niezachwianej i żywej wiary. „Niewiele wiadomo
o Habakuku poza tym, że żył wtedy co Jeremiasz i miał gorliwą wiarę głęboko zakorzenioną
w tradycjach religijnych Izraela” (wg The International Bible Society). Tak jak Habakuk był głę-
boko ugruntowany w religijnych tradycjach starożytnego Izraela, tak i my powinniśmy się głębo-
ko poświęcić wierze w naszych sercach, abyśmy zwyciężyli i uczyli innych zwyciężania poprzez
mocne stanie, nie porzucając naszych szeregów i opanowując nasze myśli, aby przezwyciężyć
wroga poprzez Słowo Boże i modlitwę.

Rzesze chrześcijańskich wojowników modlitewnych i wstawienników wiernie utrzymuje tę
fortecę. CFI zaczęli wydawać biuletyny modlitewne z Jerozolimy w późnych latach 80-tych i to
głównie oni dostarczają wielu narodom punktów modlitewnych dotyczących państwa i narodu
Izraela. Nasze duchowe posterunki są swego rodzaju fortyfikacją, ochroną przed atakami pod-
łości i zła, które wróg wymierza przeciwko narodowi Izraela w duchowej rzeczywistości.

Badanie Słowa Bożego pod względem naszych punktów modlitewnych i niezachwiane stanie
na prawdzie Bożego Słowa pomoże nam, współczesnym strażnikom, zapobiec tworzeniu się
jakichkolwiek wyłomów. Obronnego muru modlitwy nie zburzy ani nie zniszczy żaden niepokój
o Izrael. Nasze posterunki zapewniają bezpieczne miejsce, z którego możemy wznosić ręce
w modlitwie, wołając o miłosierdzie, modląc się Słowem Bożym i ogłaszając Jego obietnice.
Jesteśmy „żołnierzami”, ale nie w znaczeniu wojskowym – jesteśmy żołnierzami modlitewnymi.
Musimy stróżować w naszych basztach całą dobę. Oddajemy Bogu chwałę za to, że te biuletyny
modlitewne CFI rozchodzą się po całym świecie. Tak więc cały czas trwają modlitwy za Boży
naród wybrany i ten kraj. Dziękujemy Wam wszystkim za każdą grupę biblijną, każde spotkanie
modlitewne, każdy czas modlitwy w kościele i każdą modlitwę płynącą z narodów o ten uko-
chany kraj i naród. Bóg patrzy ze swojego świętego miejsca.

Podejdźmy razem do tronu łaski

Mimo że ogromna ilość czasu poświęcana jest na modlitwę o bezpieczeństwo Izraela, to
nadal jest to bardzo ważne – wręcz niezbędne. Przez wszystkie dni w kalendarzu, cały rok, rok
za rokiem, każdy centymetr izraelskiej granicy musi być pilnie strzeżony z powodu nieustan-
nych niegodziwych prób infiltracji izraelskich granic i spisków przeciwko niewinnym cywilom
mieszkającym w tej ziemi. Czerwony alarm w mojej aplikacji na telefonie obecnie milczy, ale
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w momencie, kiedy rakieta albo pocisk są wystrzeliwane spoza izraelskich granic na Ziemię
Izraela, to jestem jedną z tych, którzy otrzymują ostrzegający alarm, że jakiś pocisk został wy-
strzelony. Wiele z tych pocisków nie dolatuje lub spada na otwarte tereny. Proszę, uświadomcie
sobie, jak ważne są Wasze modlitwy w tym zakresie służby.

• Módlmy się przeciwko pogróżkom dochodzącym z Turcji. Opisuje je Joseph Farah
w „G2 Bulletin”. Chodzi o propagowanie utworzenia Islamskiej Armii z połączonymi ba-
zami sił lądowych, powietrznych i morskich z całego świata muzułmańskiego w celu oblę-
żenia Izraela. W artykule tym pada stwierdzenie, że jeżeli państwa członkowskie „zjed-
noczą się i utworzą wspólną siłę militarną, to będzie to największa armia świata… Będzie
liczyła co najmniej 5 206 100 żołnierzy”.

• Módlmy się, żeby te podstępne plany wrogów Izraela stanięcia przeciwko niemu, spełzły
na niczym. Mówią: Nuże, wytępmy ich, niech nie będą narodem, aby więcej nie wspominano
imienia Izraela! Tak, naradzali się jednomyślnie, przeciw tobie zawarli przymierze… (Ps. 83:5-
6) Oby zawarcie takiego sojuszu ludzi spiskujących jednomyślnie nie doszło do skutku…
jeżeli jednak dojdzie, to prośmy Boga Izraela, Wszechmogącego, aby bronił Izraela, gdyż
dla Niego nie ma zbyt trudnej sprawy. Ach, Wszechmocny Panie! …nie ma nic niemożliwego
dla ciebie. (Jer. 32:17)

• Módlmy się pilnie, aby pogróżki Hamasu (hebr. „przemoc”), że uderzą na Izrael nowymi
atakami samobójczymi, spełzły na niczym. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wte-
dy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący
dzień – mówi Pan Zastępów… (Mal. 3:19, Przyp. 2:22). (Z ostatnich wiadomości: Módlmy
się także, aby taktyka Hamasu z „marszem powrotu”, który rozpoczął się 30 marca, upa-
dła i żeby zachodni politycy rozpoznali w tej taktyce kolejną próbę naruszenia izraelskiej
granicy).

• Módlmy się żarliwie, żeby przywódcy Izraela mieli Boże zrozumienie odnośnie tego,
czy niszczyć potencjał militarny wroga (np. irańską broń nuklearną), czy raczej czekać aż
będzie za późno ryzykując w przyszłości bezpieczeństwem narodu. Dotyczy to zniszcze-
nia irańskich baz rakietowych w Syrii, które stanowią poważne zagrożenie dla Izraela. To
ogromna odpowiedzialność i musimy się modlić o każdego członka Knesetu. Gdyż Bóg
daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum. (Przyp. 2:6)

• Prośmy Pana, żeby o ile wybuchnie wojna (a wszystko na to wskazuje), dał mądrość, jak
poradzić sobie ze sprawną ewakuacją z północy Izraela. Módlmy się o dowództwo izrael-
skiego frontu wewnętrznego, aby opracowało dobry plan, który pomoże ludziom prze-
nieść się na mniej narażone tereny i znaleźć odpowiednie schronienie i opiekę w czasie
konfliktu. Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na
chwilkę, aż przeminie gniew! (Iz. 26:20)

• Prośmy Pana usilnie za izraelskim rządem, aby stał jednomyślnie tam, gdzie jego miej-
sce w czasie wielkiego stresu i podejmowania ważnych decyzji. Panie! Słyszałem od ciebie
wieść, widziałem, Panie, twoje dzieło. W najbliższych latach tchnij w nie życie, w najbliższych
latach objaw je! W gniewie pomnij na miłosierdzie! (Hab. 3:2)

• Ogłaszajmy Boże obietnice, że mimo prognoz, iż zbliżająca się wojna „będzie jedną
z najcięższych w historii Izraela”, prowadzoną prawdopodobnie na pięciu frontach, mo-
żemy dziękować Bogu za 4,5 tys. pracowników służb ze Stanów Zjednoczonych, którzy
ukończyli szkolenie wojskowe w Izraelu. Prośmy jednak, aby Izrael zawsze pamiętał, że
to Bóg, a nie człowiek może go ocalić i przeprowadzić przez wszystko, z czym przyjdzie
mu się zmierzyć. Ogłaszajmy razem czytając: Ps. 5:12; Ps. 31:3,6; 35:28; Zach. 9:15; 12:8;
Ps. 18:3; 89:19; 94:22; 7:11; 118:14-18
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Sharon i Ray Sanders

Do czasu Jego przyjścia,

Sharon Sanders

• Chwalmy Boga, że jest o wiele silniejszy niż 120 tys. rakiet i pocisków Hezbollahu, które
są wymierzone w Izrael. Na chwilę obecną wrogowie Izraela posiadają potencjał militarny
pozwalający im uderzyć na cały Izrael. Chwalmy Boga za to, że gdy Izraelczycy znajdują
się w czasie wojny, całe zastępy chrześcijańskich wstawienników toczą wojnę modląc się
o bezpieczeństwo Izraela i jego dobro. Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów:
przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie!
(Iz. 62:6)

Dziękujemy Wam jeszcze raz za to, że odpowiadacie na wezwanie, aby modlić się o Boży
naród wybrany. Jako chrześcijanie powinniśmy niestrudzenie nieść Izrael na skrzydłach modli-
twy. Pewnego dnia dowiemy się, jak ważne to było i jak wielu próbom skrzywdzenia lub znisz-
czenia narodu izraelskiego udało się zapobiec dzięki modlitwom. Niech Wam wszystkim Bóg
błogosławi. Prosimy, módlcie się także o bezpieczeństwo Izraela podczas tego 70-tego, jubile-
uszowego roku, gdy wielu z narodów przybędzie do Jerozolimy, aby wypełniło się Boże Słowo.
I dziękujmy Panu, że jako chrześcijanie, którzy wierzą w Jezusa (Jeszuę), możemy stać z Izra-
elem i oddawać cześć Panu Bogu Hebrajczyków!


