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Ciernie dla waszych oczu i kolce w waszych bokach

Ale jeżeli nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tej ziemi, to ci z nich, których pozostawicie,
będą jak ciernie dla waszych oczu i jak kolce w waszych bokach. Będą was uciskać w ziemi, na której
się osiedlicie. Wtedy uczynię wam to, co im zamyślałem uczynić. 4 Mojż. 33:55

Wszyscy pragniemy, aby wszystkie narody Bliskiego Wschodu żyły w pokoju i harmonii
z Izraelem i Żydami. Bóg jedynie tego oczekuje. Jeżeli jednak narody te nie będą potrafiły żyć
w taki sposób, to nie będzie dla nich miejsca obok narodu wybranego, który ma szczególne
przeznaczenie przygotowane przez Boga. Bóg nie chce pozbyć się ludzi, lecz pogańskich boż-
ków i religii, aby wszelkie kolano ugięło się przed Panem.

Czerwiec 2015 / Rok żydowski 5775

W tamtym czasie Mojżesz spisywał wędrówki dzieci Izraela po wyjściu z ziemi ich niewoli.
Na równinach moabskich przy Jordanie (niedaleko Jerycha) Pan nakazał Mojżeszowi, aby po-
nownie przekazał Izraelczykom, że po tym jak przejdą przez Jordan do ziemi kananejskiej, mają
wypędzić wszystkich mieszkańców tej Ziemi (ponieważ były to ludy czczące bożków). Poza
wypędzeniem ludzi, mieli także zniszczyć wszelkie ich obrazy, odlewane wizerunki oraz zbu-
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rzyć ich pogańskie miejsca kultu. Nie miało zostać po nich żadnego śladu, gdyż Bóg wybrał ten
kawałek ziemi, aby w nim zamieszkał Jego naród wybrany. Nie miała to już być ziemia kananej-
ska, lecz ziemia izraelska. Któż mógłby zmienić postanowienie Boga Nieba i Ziemi? Była to Jego
decyzja, a Jego zamysł przetrwa poprzez wieki – nawet jeżeli obecnie pogańskie religie próbują
odebrać tę ziemię Żydom. Tak się jednak nie stanie. Bóg dał Izraelitom ścisłe wskazówki odno-
śnie tego, jak mają podzielić Jego Ziemię pomiędzy swoje plemiona (4 Mojż. 33:54).

W tym przełomowym punkcie w życiu dzieci Izraela, gdy uczyli się o swoim przyszłym dzie-
dzictwie, Bóg poprzez Mojżesza wyraźnie ich ostrzegł, że jeżeli całkowicie nie usuną wszystkich
pogańskich religii obecnych w tamtym rejonie, to one powrócą, aby ich dręczyć. Będą kolcami
w ich oczach i cierniami w ich boku, gdyż wszystkie one będą prześladowały Izrael – tak jak się
to obecnie dzieje.

Powyższy werset mówi, że naród izraelski nie uniknie tego ciernia w swoim ciele, jeżeli
pozwoli pogańskim wrogom pozostać w Ziemi, którą Bóg ustanowił, aby była „święta”. Jak
w prawdziwie Świętej Ziemi mógłby się ostać kult pogańskich bożków? Jest to niemożliwe.

Dzisiaj Izrael musi oglądać symbole półksiężyców otaczające go ze wszystkich stron –
w palestyńskich miastach Strefy Gazy, w Starym Mieście we Wschodniej Jerozolimie oraz
w wioskach arabskich w całym kraju i patrzeć, jak fałszywa religia islamu przenika umysły i dusze
milionów czcicieli bożków. Widać to nawet w podziemnych tunelach terrorystów.

Tym z palestyńskich Arabów i Palestyńczyków, którzy są chrześcijanami i postanowili żyć
w pokoju z Izraelem, albo Jedyny Prawdziwy Bóg otworzył oczy, albo mają umiarkowane poglą-
dy religijne. Jednakże tak wiele z „cierni” i „kolców”, to wojujący islamscy terroryści, tacy jak
ISIS i ISIL, Hamas i Hezbollah oraz inni im podobni. Są to ludzie, którzy nazywają zło dobrem
a dobro złem. W ich oczach ciemność stała się światłością a światłość ciemnością. Ich korzeń
jest zepsuty, ponieważ odrzucili prawdę o Jedynym Prawdziwym Bogu, o Izraelu i o przyjściu
Mesjasza – Jeszui. Chociaż Boża ręka jest zawsze wyciągnięta do każdego, kto pokutuje, to
jednak ci ludzie wierzą w fałszywego boga i obiecują rzeczy, których nie dotrzymują. Stopy
ugrupowań takich jak ISIS biegną do zła i z niecierpliwością wyczekują tylko tego, żeby przelać
niewinną krew. Na ich codziennych, powykrzywianych ścieżkach życia ich myśli wypełnia jedy-
nie chęć niszczenia, nienawiść i krew. W swoją sieć przerażającego stylu życia, w której ich
grzechy przeciwko ludzkości świadczą przeciwko nim, wciągają wielu młodych, niewinnych
ludzi.

Izrael, jak nigdy dotąd, potrzebuje wstawienników (Iz. 59:16). Izraelska armia jest najbardziej
honorową armią na świecie. Jej żołnierze nigdy nie zabijają tylko po to, żeby zabić. Ich celem jest
ocalenie życia – nawet życia ich wrogów. Dobrze, że tak postępują, jednak dopóki fałszywe
religie nienawidzące Boga Izraela się nie zmienią albo nie zostaną wykorzenione i nie zapanuje
prawda i sprawiedliwość, to ludzie, którzy nienawidzą i zabijają nadal pozostaną cierniami
i kolcami dla narodu żydowskiego. Musimy się modlić, aby bezbożni porzucili swoją drogę
(Iz. 55:7) i aby nie zaznali spokoju dopóki nie poddadzą się pod panowanie Boga Izraela, który
w przyszłości ustanowi SWOJE KRÓLESTWO w Jerozolimie (Jer. 3:17). ISIS grozi Świętemu
Miastu – Jerozolimie, planując za zamkniętymi drzwiami, w ciemnych miejscach uderzenie nie-
godziwą pięścią i zaatakowanie, kiedy uznają, że nadszedł właściwy czas. Jak nigdy dotąd po-
trzebna jest osłona naszych modlitw.
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Podejdźmy razem
do tronu modlitwy o Izrael

• Módlmy się, aby w czasie, kiedy więk-
szość Bliskiego Wschodu znajduje się
w ciemności (Iz. 60:2), światłość Izra-
ela zajaśniała nad wszystkimi innymi na-
rodami, by Izrael mógł powstać i zaja-
śnieć, gdyż ZJAWIŁA SIĘ jego światłość!

• Wstawiajmy się za wieloma młodymi
chłopakami i dziewczynami, z których
niektórzy mają po 16 lat, a o których róż-
norodne agencje informacyjne donoszą,

że są gwałceni, a następnie zmuszani do samobójczych ataków bombowych. Wmawia im się,
że muszą dokonać takich ataków, żeby zmyć swoje grzechy.

• Módlmy się, aby oczy tych, którzy są wciągnięci w tę sieć nikczemności i nie znają granic,
zostały w jakiś cudowny sposób otwarte na ich złe uczynki. Módlmy się, aby Duch Boży
zmiłował się nad kimkolwiek z tych ludzi, którzy popełniają takie podłości, by stali się świa-
dectwem dla świata, a nie haniebnym przykładem tego, jaki może być człowiek. Lecz bez-
bożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają
na wierzch muł i błoto. Nie mają pokoju bezbożnicy – mówi mój Bóg. Iz. 57:20-21

• Dziękujmy wspólnie Bogu za doniesienia o dudnieniu tektonicznym z muzułmańskiego
świata, gdy „w wielu miejscach i w sercach wielu ludzi, o których sądziliśmy, że są zamknięci
na rozmowy o wierze chrześcijańskiej, pojawia się niepokój związany z głęboko zakorze-
nioną wiarą islamską. Wielu muzułmanów oburzają bestialskie mordy dokonywane przez
ISIS. Wszędzie słychać historie o ludziach mających sny, widzenia lub spotkania z niebiański-
mi wysłannikami… Nie są to jakieś «dziwaczne historie misyjne», które mają wywołać nie-
rzeczywiste oczekiwania związanie z działaniem Ducha Świętego. Historie te są prawdziwe
i zdarzają się coraz częściej” (wg artykułu z „The Christian Post” z kwietnia 2015 autorstwa
Briana C. Stillera, który jest ogólnoświatowym ambasadorem Światowego Aliansu Ewange-
licznego). Prośmy Ducha Świętego, aby nadal otwierał umysły i serca na pełną miłości obec-
ność Zmartwychwstałego Pana, w którego wierzymy. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć
i wyratować ich od zagłady. Ps. 107:20

• Módlmy się z całego serca o dalszą Bożą ochronę nad Izraelem. Miłosierdzie Pana nie
odstępowało Izraela od czasów ukształtowania się żydowskiego państwa i sprowadzania przez
Niego swojego ludu do ojczyzny. „Jak podano w izraelskim radiu, wyższy rangą oficer Sił
Obronnych Izraela zapowiada, że podczas następnej wojny, Izrael zostanie zaatakowany ra-
kietami z wszystkich możliwych frontów: Gazy, Judei i Samarii, Syrii i Libanu, a także z Syna-
ju” (wg The Jewish Press.com, kwiecień 2015). Mimo że zeszłego lata w Gazie zostało wy-
rządzonych wiele szkód, a pomiędzy politycznymi a militarnymi odłamami Hamasu dochodzi
do znacznych rozdźwięków, musimy nadal nieustannie stróżować w duchu i w modlitwie za
tą istotną sprawą. Niech okryją się hańbą oskarżyciele moi i niech się przyodzieją swym
wstydem jak płaszczem! Ps. 109:29

• Szturmujcie niebo mocą płynących z serca modlitw. Spróbujcie wymienić chociaż je-
den kościół, jedno miejsce w jakimkolwiek okresie historii, gdzie wierzący byli w
rozpaczliwej sytuacji i zaczynali się modlić, a Bóg nie odpowiedział! (wg „Herlad of
His Coming”, marzec 2015).
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Sharon i Ray Sanders

Proszę, przekażcie ten List Modlitewny Stróża na Murach Miasta po całym świecie. Możecie bezpłat-
nie rozdawać go na grupach modlitewnych, w kościołach, a także dawać go tym, którzy modlą się
o Izrael.

Do czasu Jego przyjścia

Sharon Sanders

• Pamiętajmy zawsze w naszych modlitwach o ukochanym premierze Izraela i jego no-
wym gabinecie. Wyraźnie widać, że Bóg chciał, aby to on kierował narodem w tym trudnym
czasie i w przyszłych latach. Na jego barkach spoczywa ogromny ciężar. Pomóżmy mu go
nieść poprzez nasze modlitwy. Módlmy się także, aby w nowym gabinecie panowała większa
jedność niż w minionych latach. Izrael potrzebuje prawdziwej JEDNOŚCI, gdy będą podej-
mowane ważne decyzje w najbliższych dniach.

Dziękujemy Wam za Wasze modlitwy o Chrześcijańskich Przyja-
ciół Izraela w Jerozolimie. Stale poszukujemy jakiegoś budynku na
stałe dla naszej służby, a także na nadchodzącą konferencję z okazji
30-lecia naszej służby, która odbędzie się od 1 do 4 czerwca w Jero-
zolimie. Wasze modlitwy o nas wszystkich są dla nas niezwykle waż-
ne w naszej służbie w tej Ziemi!


