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

Żyć jak Daniel

…Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do niego należą
mądrość i moc. Dan. 2:20

Podczas gdy Księga Daniela objawia wiele proroczych kwestii, to najbardziej przemawia do
mnie życie Daniela i na tym się skupię w tym liście modlitewnym. Wielu uważa za największy
przejaw niezwykłej wiary Daniela sytuację, gdy znalazł się w jaskini lwów. Chociaż wydarzenie
to było prawdziwym cudem, to jednak jego powołanie do wstawiennictwa i niezachwiana wiara
w Boga Izraela stanowią cechy wyróżniające życie Daniela. Został zabrany do niewoli babiloń-
skiej, ale pozostał wierny swojemu powołaniu i nieustannie używał darów, które miał od Pana
Zastępów. Dając mu dar wykładania, Pan wyniósł Daniela na wysokie stanowisko władzy pod
panowaniem 4 ziemskich królów, którym służył. Mimo swojego wielkiego obdarowania ducho-
wego, nigdy nie uchylał się od wypełniania swoich ziemskich zobowiązań. W konsekwencji
z determinacją prowadził oddzielone życie i nie szedł na kompromis nawet w najmniejszym
stopniu z niczym, co nie było prawdą i nie pochodziło od Boga.

Wielu uczonych twierdzi, że Daniel jako nastolatek został wzięty do niewoli babilońskiej
przez Nebukadnesara i przez ponad 70 lat pozostał wierny swojemu Panu. Ten sam Bóg, który
pozwolił mu przetrwać przez tak długi czas, może również i nas przeprowadzić. Dopiero
w czwartym pokoleniu władców przyszło prawdziwe błogosławieństwo dla Izraela. W końcu
Cyrus, król Persji, 4 ziemski król, któremu służył Daniel, zarządził, że Izraelici mogą wrócić
i odbudować Jerozolimę. Daniel pozostał wierny. Nie porzucił Boga Izraela, Stwórcy Wszech-
świata – Tego, który dał obietnicę Abrahamowi – i zaczęto odbudowywać świątynię. Czymś
wspaniałym byłoby, gdyby nasze świadectwo mogło pokazywać wierność siedmiu lub więcej
dekad, stania w wyłomie wstawiając się za Królestwem Bożym, narodem izraelskim i pokojem
dla Jerozolimy.

Wielu z Was, którzy czytacie ten list, od dziesiątek lat wstawia się za Izraelem. Większość z
Was dołączyła do nas w CFI, stojąc mocno w wierze i trzymając się we wszystkim Bożych
obietnic – wiedząc w swoich sercach, że Bóg jest zawsze obecny i jest jedyną nadzieją na przy-
szłość. Gdy otwiera się kolejna strona nowego rozdziału historii Izraela w 70-tym roku odro-
dzenia się tego państwa, to czas, aby jeszcze bardziej zwiększyć wysiłki. Im bliżej powrotu
Mesjasza, tym bardziej (a nie mniej) zaciekła będzie walka. Nasze wstawiennictwo dobiegnie
końca dopiero wtedy, gdy Bóg Izraela oznajmi triumfalny powrót Króla.

Bez Izraela nie może nastąpić powrót Króla.
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Wejdźmy w Jego przedsionki z modlitwą

Połączmy się razem w jedności jako wstawiennicy z całego świata, aby przynieść przed Pań-
ski tron potrzeby w Izraelu.

• Módlmy się żarliwie o granice Izraela i o ochronę przed jego wrogami – Hamasem
w Gazie, ISIS na Synaju, Hazbollahem w Libanie, Iranie w Syrii, a także wzdłuż całego wy-
brzeża Morza Śródziemnego.

• Módlmy się o liderów Izraela, którzy kierują polityką z narodami, włącznie z ich licznymi
ambasadorami na świecie, który na wiele różnych sposobów usiłuje oskarżać Izrael ukazując
go jako problem.

• Módlmy się przeciwko wzrastającej znacznie liczbie antysemickich przywódców docho-
dzących do władzy, którzy prowadzą narody do sprzymierzenia się przeciwko Izraelowi na
światową skalę i w ten sposób stawiają swoje narody po niewłaściwej stronie Słowa Bożego.

• Prośmy Boga, aby pomógł tej resztce chrześcijan, którzy oczekują na jedynego prawdziwe-
go Boga, by pozostali wierni w swoim powołaniu służenia Panu Zastępów i wznosili do nie-
bios Jego obietnice, które są prawdziwie.

• Módlmy się o siły do wytrwania dla tych, którzy żyją na granicy z Gazą, gdzie nieustannie
trwają pożary i zrzucane są rakiety.

• Módlmy się także o żołnierzy IDF, którzy służą na linii bezpośredniego konfliktu, aby
z odwagą bronili swojego narodu, mimo stronniczości mediów skierowanej przeciwko nim.

Jeśli chodzi o CFI w Jerozolimie:

• Módlmy się o Bożą wolę, aby CFI było w stanie poszerzyć swój zasięg i pomóc jeszcze
większej ilości Izraelczyków niż to się udało do tej pory w ciągu tego nowego roku oraz by
serca z narodów zostały poruszone i jak jeszcze nigdy dotąd okazały pomoc w potrzebach.

• Szukajmy Bożego oblicza za tymi, którzy trwają w służbie w CFI w Jerozolimie,
a także wśród narodów. Módlmy się o Bożą ochronę dla nich oraz bezpieczeństwo od Boga
Izraela, gdyż wielu z nich zmaga się z atakami nieprzyjaciela.

• Módlmy się żarliwie, aby ci, którzy na całym świecie przynoszą Jerozolimę w modlitwach
wstawienniczych, zostali napełnieni nową siłą oraz by Duch Święty położył ciężar modlitwy
za Izraelem i pokojem dla Jerozolimy na sercu jeszcze większej ilości chrześcijan na całym
świecie.
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W służbie dla naszego Pana

Kevin Howard


