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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.

Niezwykłe życie Eliasza

I doszło go takie słowo Pana: Odejdź stąd, a udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem
Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Z potoku tego będziesz pił, a krukom nakazałem,
aby cię tam żywiły. I Król. 17:2-4

Wielu się zastanawia, co takiego było w Eliaszu, co sprawiało, że jego modlitwy i życie
było takie efektywne i pełne mocy. Prowadził niezwykłe życie. Karmiły go kruki. Widział
zapas oliwy i mąki u wdowy, które cudem się nie wyczerpywały. Potem wzbudził z mar-
twych jej syna. A w odpowiedzi na jego modlitwę, Bóg zesłał ogień z nieba, kiedy przy-
szło mu zmierzyć się z prorokami Baala na Górze Karmel.

Co takiego charakteryzowało więc życie Eliasza, co mogłoby nam pomóc w naszym
własnym życiu modlitewnym oraz osiągnięciu sukcesu w modlitwie, tak jak to się udało
Eliaszowi?

Po pierwsze, wydaje się, że Eliasz nauczył się całkowitej zależności od Boga. Gdy
pierwszy raz doszło do jego konfrontacji z królem Achabem, Bóg wysłał go nad potok
Kerit, na wschód od rzeki Jordan. On nie uciekł, ale jak jest napisane w Piśmie – Bóg go
wysłał (I Król. 17:2-4).

Musimy się nauczyć, że poprzez chodzenie tam, gdzie Bóg nas wysyła, wypełniamy
Jego wolę, nawet jeżeli w pełni nie rozumiemy, po co mamy się udać w dane miejsce.
Eliasz odpoczywał tam bez jedzenia ani zaopatrzenia. Jednak Bóg zatroszczył się o jego
potrzeby. Został tam pozbawiony wszelkich ziemskich rzeczy, ale Bóg posyłał kruki, aby
przynosiły mu chleb i mięso o poranku i wieczorem (I Król. 17:5-6).

Dopiero potem Bóg kazał mu wrócić i stanąć przed Achabem. Pismo opisuje spotka-
nie Eliasza z prorokami Baala. Być może ludzkie oczy zobaczyłyby tylko Eliasza jako
jednego przeciwko 450 prorokom, jednak to jedyny prawdziwy Bóg czyni różnicę –
niezależnie od szans. Eliasz pozwolił fałszywym prorokom, aby pierwsi wzywali swojego
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boga, a gdy nadeszła jego kolej, powiedział coś bardzo interesującego. Wersety 36 i 37
rozdziału 18 przytaczają jego niezwykle inspirującą modlitwę: Panie, Boże Abrahama, Iza-
aka i Izraela! Niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem  w Izraelu, a ja twoim sługą i że według
twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna,
że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca.

Eliasz oznajmia, że celem jego działań jest to, żeby ludzie poznali, że jedynym, praw-
dziwym Bogiem jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba i że to On jest Bogiem w Izraelu.
Eliasz pragnął, aby ich serca zwróciły się do Boga.

Nasze modlitwy zawsze powinny zawierać prośby o tych wokół nas, aby poznali, że
On, Bóg Izraela, jest jedynym prawdziwym Bogiem oraz że przez wypowiadanie Jego
słowa, ludzie wokół będą wiedzieli, że to Pan dokonał tych rzeczy.

Największą efektywność i sukces naszych modlitw gwarantuje modlitwa „słowem Pana”
wypowiadanym naszymi ustami. Wtedy nastąpi to, co powiedziała do Eliasza wdowa
z Sarepty: Teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach
twoich. (I Król. 17:24). Ludzie wokół nas poznają, że to nie są nasze słowa, ale słowa
naszego Pana.

Módlmy się Słowem Pana odnośnie:

Narodu Izraela:

• Nieustannie trwa walka z ciągłymi atakami rakietowymi na społeczności otaczające Gazę,
a nawet Beer Szewę, gdyż Hamas nie ustaje w terrorystycznej wojnie przeciwko Izraelowi
(V Mojż. 31:6).

• Izrael bardzo potrzebuje zimowych deszczy, które pojawią się na czas, by nastał obfity
i piękny nowy rok dla wszystkich jego mieszkańców (Joel 2:23).

•  Izraelski rząd potrzebuje mądrości – włącznie z nowym burmistrzem Jerozolimy, aby słysze-
li prawdziwe Słowo Pana, gdy przychodzi im zajmować się mnóstwem różnych spraw poja-
wiających się każdego dnia. (Przyp. 4:6-7).

•  Módlmy się, aby przywódcy wojskowi szukali strategii Pana w walce z licznymi wrogami
Izraela na wszystkich granicach i frontach (Iz. 41:10).

•  Módlmy się także o politycznych liderów, aby wiedzieli, że potrzebują Bożej mądrości
w podejmowaniu decyzji dotyczących narodu na arenie międzynarodowej. Oby działali
w zgodności z czasem Pana i jego doskonałą wolą (Przyp. 21:1).

• Módlmy się za narodem izraelskim, aby wszyscy na nowo zwrócili się do jedynego prawdzi-
wego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, który jest ich nadzieją, przyszłością i wybawieniem
(II Kronik 7:14).
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Jeśli chodzi o CFI w Jerozolimie:

• Módlmy się o zdrowie i pomyślność dla tych wszystkich, którzy służą w Izraelu, w ich dąże-
niach do wypełnienia powołania Pana dla ich życia w służbie i pokorze dla narodu izraelskie-
go (Ps. 91:14).

• Toczy się nieustanna walka przeciwko tym, którzy szukają Bożej woli w błogosławieniu pań-
stwa i narodu izraelskiego (Ef. 6:12–18).

• Módlmy się o mądrość od Pana do wypełnienia celów jego dzieła w Jerozolimie i całym
Izraelu, w sposób, w jaki On tego pragnie – według Jego doskonałej woli – przy równocze-
snym uświadamianiu narodom, że nie możemy sobie pozwolić na opieszałość w czasach,
w których żyjemy (Przyp. 3:13).

Tłumaczenie tekstu: Kesja Gaweł

Zawsze w służbie naszego Pana,

Kevin Howard


