
– 1 –

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

Przechodzenie przez bramy, aby się modlić

Podnieście, bramy, wierzchy wasze, i podnieście się, bramy prastare, aby wszedł Król
chwały! Ps. 24:7

Wszelka brama, która stoi na przeszkodzie działaniu Słowa Bożego w moim życiu, musi
zostać zniesiona w imieniu Jezusa (z www.prayer-meeting-over-blog.org)

Jako chrześcijanie, którzy naśladują Jeszuę (Jezusa), musimy się czasem zmierzyć
z siłami zła, które nieustannie chcą zaszkodzić Żydom i ich zniszczyć. Niełatwo jest poświęcić
czas na regularną modlitwę o Izrael, ale powinniśmy to robić. Wiem, że muszę nad tym popra-
cować, i być może wy także. Toczymy walkę ze zmęczeniem, znużeniem, zniechęceniem
i „troskami tego świata” oraz innymi rzeczami, które próbują odciągnąć naszą uwagę. Z wielkim
zainteresowaniem czytałam o wykopaliskach w Jerozolimie (w październiku 2011), podczas
których znaleziono starożytne pudełko na modlitwy należące do chrześcijan. „Podczas wyko-
palisk Izraelskiego Urzędu ds. Zabytków na parkingu Giv’ati w Mieście Dawida, znajdującego
się w murach wokół Jerozolimskiego Parku Narodowego, znaleziono miniaturowe pudełeczko
przyozdobione krzyżem. Pochodzi ono z okresu bizantyjskiego (VI/VII w.) i w środku namalo-
wane są dwie postacie… za którymi znajduje się złoty liść. Wygląda na to, że przedmiot ten
służył do osobistej modlitwy”. Nie wiemy, o co modlili się pierwsi chrześcijanie, ale nie ulega
wątpliwości, że się modlili i dziękowali Bogu, a także przychodzili do Niego ze swoimi prośba-
mi. Najważniejsze dla chrześcijańskiego świata w tej historii o znalezionym pudełku jest to, że
niektórzy ludzie, niektóre grupy trzymały swoje spisane modlitwy lub fragmenty z Tory w takich
małych pudełeczkach. Żydzi często spisują swoje modlitwy i wtykają je w szczeliny Ściany Pła-
czu jako znak swojej wiary, że Bóg wysłucha ich wołania. Gdy byłam małą dziewczynką, to
miałam brązowy notes, w którym też zapisywałam swoje modlitwy.

Żydzi modlą się 3 razy dziennie „…o poranku (szacharit), po południu (mincha)
i o zmroku (arwit albo maariw)… Abraham zapoczątkował modlitwę poranną, Izaaak popołu-
dniową, a Jakub dodał nocną” (Nissan Mondel, Keohot Publication society). W I Tes. 5:17–18
jesteśmy zachęcani, by bez przestanku się modlić i za wszystko dziękować. Tak więc za każdym
razem, kiedy się modlimy, Bóg jest zawsze gotowy wysłuchać naszych próśb i dziękczynienia.
Nie wiem, jak wy, ale ja jestem przekonana, że nie modlę się wystarczająco dużo i powinnam
więcej. Być może są w waszym życiu jakieś bramy, które was powstrzymują przed pozwole-
niem Słowu Bożemu, aby wprowadziło was w zdyscyplinowaną modlitwę, zwłaszcza o dobro
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narodu żydowskiego. Bądź zwycięzcą! Wszyscy musimy walczyć ze znużeniem i zmęczeniem
tuż przed napieraniem na te bramy i przejściem przez nie. Oby Bóg uzdolnił nas do trwania w
modlitwie do Niego każdego dnia. Jak za dawnych czasów, miejsca, w których się modlimy,
mogą stać się jak „małe świątynie” (hebr. bejt mikdasz meat). Wybudujmy taki przybytek modli-
twy i obyśmy zostali znalezieni jako wierni stróże na murach Jerozolimy. Oby wszyscy, którzy
oczekują Jego przyjścia, poszukiwali siły do modlitwy aż przyjdzie i kiedy Jego dom modlitwy
stanie się domem modlitwy dla WSZYSTKICH narodów! (Iz 56:7)

Podejdźmy razem do tronu łaski

Parę lat temu minister edukacji w Izraelu oznajmił publicznie, że Biblia jest najważniejszym
przedmiotem w Izraelu. W tym czasie Naftali Bennett podkreślił, że Biblia i wiara to najważniej-
sze tematy, których powinno się nauczać dzieci w szkole. Widział potrzebę, aby Izrael stał się
„duchowym supermocarstwem i eksportował duchową wiedzę dla świata”. Naftali Bennett
miał rację, co to tego, że „z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu”. (Iz. 2:3)

Od dłuższego czasu mam na sercu modlitwę właśnie o tę kwestię, ponieważ nie wystarczy,
aby Izrael stał się jedynie narodem-inicjatorem. Ma być narodem Biblii, do czego też został
powołany. Aby tak się stało, muszą wiedzieć, kim są – muszą znać swoją tożsamość w Panu.
Pochodzą z różnych zakątków świata, mają różne doświadczenia życiowe i różne osobowości.
Potrzebują teraz jedności, a prawdziwie jedno mogą być tylko w Panu. Parę lat temu premier
Izraela także nawoływał, aby więcej czasu poświęcać na studiowanie Biblii, ponieważ stanowi
ona fundament istnienia narodu żydowskiego oraz wyjaśnia, dlaczego zamieszkują obecnie Zie-
mię Izraela. Wybierzmy sobie w tym miesiącu jedną strategiczną dziedzinę modląc się o wylanie
Ducha Świętego na Izrael. Wielu biblijnie wierzących Żydów modli się już o to od jakiegoś
czasu. Dołączmy do ich modlitw o zmianę serc wszystkich ludzi w Izraelu – aby poszli za Panem
Bogiem Izraela i żyli zgodnie z Jego przykazaniami.

• Módlmy się, aby każda osoba miała nieodparte pragnienie podążania Bożymi ścieżkami.
Naród żydowski został powołany, by być światłością dla narodów i nie będzie w stanie w pełni
wypełnić tego powołania dopóki to nie nastąpi. A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało,
i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli
widzenia. Joel 3:1

• Módlmy się żarliwie, by w całym Izraelu słychać było Izraelczyków wołających do Boga,
a nie jedynie muzułman wzywających Allaha. W zeszłym roku w Knesecie zgłoszono projekt
ustawy o zaprzestanie nawoływań do modlitwy przez muzułman, które płyną z głośników
w całym Izraelu od białego rana, kiedy wszyscy chcemy spać. Większość Izraelczyków nie chce,
aby narzucano im islamskie praktyki modlitewne, ponieważ nie wierzy w Allaha. Ostatecznie
ustawa ta nie zabroniła nawoływań muezinów, lecz używania głośników, które wzmacniały te
odgłosy i zakłócały spokój podczas snu. Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie
i niedostępne, o których nie wiesz! Jer. 33:3

• Skoncentrujmy nasze serca na modlitwie o Żydów uciekających przed antysemityzmem
w Ameryce i Europie. Bóg wzywa swój lud do ich ojczyzny. Nie wyleję mego srogiego gniewu, nie
chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo Ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem, jestem pośród ciebie jako
Święty i nie przychodzę, aby niszczyć. Pójdą za Panem, który jak lew zaryczy, a gdy tak zaryczy, dzieci
z drżeniem przybiegną od zachodu. Przylecą z drżeniem jak ptaki z Egiptu i jak gołębie z ziemi
asyryjskiej; i pozwolę im znowu mieszkać w ich domach – mówi Pan. Oz. 11:9-11

• Dziękujmy Bogu, że od kilku lat „krople deszczu” spadają wśród opierających się na Biblii
Żydów ortodoksyjnych, którzy kochają Pismo Święte bardziej niż inne książki i Boga bardziej
niż siebie samych. Ci cenni ludzie wyciągnęli swoją przyjazną dłoń do wielu z nas, chrześcijan,
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a nie ma nic bardziej ożywczego i ubogacającego od słuchania Słowa Bożego bezpośrednio od
Hebrajczyków. Chodźcie więc, a będziemy się prawować – mówi Pan! Choć wasze grzechy będą
czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.
Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać… Iz. 1:18–19 Nie wynośmy się
jako chrześcijanie i nie mówmy, że są niewiernymi, ponieważ ci święci mężowie Boży, których
dobrze znamy, kochają Boga całym sercem i w odróżnieniu do niektórych braci
i sióstr przodują w znajomości Słowa Bożego, okazywaniu Bożego współczucia, miłości i spra-
wiedliwości o wiele większych niż myśli większość chrześcijan. Nie ustawajmy w modlitwach za
nimi o pełne objawienie odkupienia. Módlmy się też, aby chrześcijanie z większą gorliwością
studiowali Boże Słowo, jak to czynią ci ludzie każdego dnia.

• Błagajmy Pana, aby edukacja biblijna stała się sprawą nadrzędną w Izraelu, by wszyscy
poznali Słowo Boże i samego Boga. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan,
Stwórcą krańców ziemi. (…) Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Iz. 40:28–29

• Błogosławmy Pana za to, jak codziennie wypełnia swoje słowo w Izraelu. Każde słowo
obietnic danych Izraelowi i nam, które wypowiedział, wypełni się.  Gdyż jak deszcz i śnieg spada
z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością
i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do
mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Iz. 55:10–11
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