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Stróże trwający na swych posterunkach

Jeszua dał nam przykład, gdy za dni swego życia „zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami
modlitwy” (Hebr. 5:7).

Podczas swego życia na ziemi, Jeszua był prawdziwym wstawiennikiem, nieustannie stoją-
cym w wyłomie. Nadal wstawia się w niebie za swoimi umiłowanymi sługami. „Słowo «wsta-
wiać się» pochodzi z połączenia dwóch łacińskich słów oznaczających «pomiędzy» i «iść». Tak
więc dosłownie oznacza «iść pomiędzy». Yuval Shomron z Jerozolimy wyjaśnia: «Korzeniem
hebrajskiego słowa «hifgia», czyli wstawiać się, jest «paga», co oznacza «dotknięty». Ten sam
korzeń ma słowo «pigua», które po hebrajsku znaczy atak terrorystyczny. Tak naprawdę jedy-
nym sposobem wstawienia się za kimś jest oddanie za niego swojego życia. Kiedy wsta-
wiamy się za sobą nawzajem, naszym głównym celem jest wypełnienie wyłomów (Izraela)
i podtrzymywanie (Izraela), tak by wróg nie mógł zdobyć nad nimi przewagi. Podobnie gdy nie
wstawiamy się za sobą, to dosłownie przekazujemy klucz do duchowego domu danej osoby jej
wrogom, aby go spustoszyli.

To tak jakbyśmy budowali mur z cegieł i specjalnie zostawiali dziury w cementowych złą-
czach. Dlatego posunę się do stwierdzenia, że nikczemnością z naszej strony jest gdy nie «idziemy
pomiędzy»/ nie «stoimy w wyłomie» za naszymi braćmi, siostrami oraz przywódcami religijnymi
i politycznymi. Jezus powiedział: Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wza-
jemną mieć będziecie (Ew. Jana 13:35). Jak możemy mówić, że kochamy, jeżeli się nie modlimy?
To sprzeczność sama w sobie. Nie ma dla nas lepszego przykładu niż Jeszua. Pomyślmy o murze
z cegieł, a w szczególności o zaprawie pomiędzy cegłami. Ta zaprawa «idzie pomiędzy» lub
«wstawia się» pomiędzy cegły, aby je złączyć i umocować. Bez zaprawy pomiędzy cegłami, mur
by się zawalił. Jeżeli chcemy zburzyć mur, najłatwiej zacząć od szpar w zaprawie. Zaczynamy
uderzać i odłupywać te odcinki muru i wkrótce cały mur nie ma potrzebnej mu podpory
i zawala się” (pastor Linda Smallwood).

Obecnie wstawianie się jako stróże nie oznacza, że wstawiamy się „tylko wtedy, gdy przyj-
dzie nam na to ochota” (ja również muszę przezwyciężać natłok codziennych spraw), ponieważ
Izrael znajduje się teraz w niebezpieczeństwie – większym niż kiedykolwiek do tej pory. Słyszą
głosy przerażenia i strachu, a nie pokoju (Jer. 30:5). Nawet jeżeli ten fragment Pisma odnosi się
do przyszłości, odgłosy przerażenia i przejawy niebezpieczeństwa już teraz otaczają Izrael. Bóg
działa dzisiaj w Izraelu i sprowadza potomków Jakuba do ich namiotów (Jer. 30:18). Miasta,
które są stale budowane, powstają na terenach, o których mówi Biblia. My, którzy mieszkamy
tutaj, w ciągu całego roku słyszymy odgłosy obchodzenia Świąt Pana w całej Ziemi Izraela, a Bóg
stale powiększa liczbę nowych imigrantów. Zamiarem Bożego serca jest osadzenie Izraela
w jego ziemi, z której nigdy nie zostanie usunięty oraz przeznaczenie tej części świata dla Jego
nadchodzącego Królestwa, gdy „ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami
jest wypełnione” (Hab. 2:14). Nasze wołanie jako stróżów powinno połączyć się z wołaniem
stróżów na górach efraimskich: „Wstańcie! Pielgrzymujmy na Syjon, do Pana, Boga naszego!”
(Jer. 31:5-6).
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Terroryzm opanował cały świat, ale tak naprawdę skoncentrowany jest wokół maleńkiego
państwa Izrael. Hebrajskie słowo oznaczające „przemoc” to „hamas”. Terroryzm i przemoc
istniały od założenia państwa Izrael i trwają do dzisiaj. Premier Netanjahu powiedział ostatnio:
„Mahmud Abbas nie jest «partnerem» w wojnie z terroryzmem i zamiast opanować sytuację
tylko ją zaognia”. Premier Izraela nieustannie zapewnia wszystkich w Izraelu, że przygotowane
są wszelkie środki i siły bezpieczeństwa do ochrony Izraelczyków i każdego zwiedzającego.
Naszą modlitwą jest, aby chrześcijanie nie przestali przyjeżdżać do Izraela, ponieważ toczy się
kampania przeciwko Izraelowi próbująca odstraszyć turystów i pielgrzymów. Teraz, bardziej
niż kiedykolwiek do tej pory, jest czas, aby przyjechać i okazać solidarność i nie dać się nabrać na
sztuczki wroga.

Wrogowie Izraela próbują wysiedlić naród żydowski z wszystkich części kraju, posługując się
terrorem. Z punktu widzenia terrorystów Izrael nie musi zajmować Jerozolimy, Tel Awiwu,
Gusz Ecjon czy jakiegokolwiek innego terenu. Chcieliby zaognić sytuację i doprowadzić do re-
ligijnej wojny, jednak nie uda im się to. Bóg mówi: „…na stałe osadzę ich w tej ziemi, z całego
serca i z całej duszy” (Jer. 32:41). Tych, którzy wpadną w ręce rozgniewanego Boga, czeka
surowa kara, ale to oni sami dokonują wyboru. Jakakolwiek próba zaognienia sytuacji w Izraelu,
zakończy się zaognieniem sytuacji na całym Bliskim Wschodzie. Musimy się modlić jak jeszcze
nigdy dotąd.

Izrael nie prowokuje Mahmuda Abbasa (zwanego też Abu Mazinem) czy też terrorystów do
wojny religijnej… to błędne przypuszczenie. Izrael przez lata wyciągał rękę w geście pokoju
tylko po to, żeby terroryści i ekstremiści, którzy głęboko nienawidzą i szukają zemsty, mu ją
odrąbali. Pragną oni przejąć stolicę Izraela. To nic nowego dla Boga. Proszę, przeczytajcie Psalm 83.

W Judei i Samarii zwiększono środki bezpieczeństwa. Liczne izraelskie patrole nadzorują
ulice w rejonie. Również siły zbrojne przesunęły się dalej na południe. Centralne Dowództwo
Sił Obronnych Izraela nie chce ryzykować niespodziewaną eskalacją przemocy. Wszyscy chrze-
ścijanie powinni wiedzieć, że Islamskie Państwo (ISIS) ogłosiło, że Półwysep Synaj jest teraz
kalifatem (rządzonym przez najwyższego przywódcę religijnego i politycznego zwanego kali-
fem lub następcą Mahometa). Doniesienia z arabskiego świata podają, że ustanowienie kalifatu
na Synaju jest pierwszym krokiem ku „wyruszeniu na Jerozolimę”, aby pokazać światu, że muszą
zapanować rządy Allaha. Najwyraźniej islamscy dżihadyści, terroryści i ekstremiści nie czytają
Słowa Bożego – Biblii! „W owym dniu ochroni Pan mieszkańców Jeruzalemu…” (Zach. 12:8).
„Jeden mąż spośród was pędzi przed sobą tysiąc, gdyż to Pan, Bóg wasz, walczy za was, jak
wam przyobiecał” (Joz. 23:10). Straszliwą rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego! Potrzeba
wzmożonych modlitw, aby przenieść Izrael przez tę sytuację na skrzydłach modlitwy. Kiedy
Abbas podsyca ogień jeśli chodzi o Wzgórze Świątynne i kiedy bojownicy Fatahu i tłumy Pale-
styńczyków wzywają do „dni gniewu”, potrzebujemy przebudzenia, które wstrząśnie wieloma
ludźmi rzeczywistością tego, że BÓG IZRAELA ŻYJE – i ochroni swój lud!
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Chciałabym poruszyć jeszcze jedną kwestię. Państwo Islamskie (ISIS) regularnie wydaje pięk-
nie prezentujący się magazyn propagandowy, którego celem jest zrekrutowanie dżihadystów
z Zachodu. Jest on wyszukany, pięknie wydany na kredowym papierze i drukowany w kilku
językach, w tym w angielskim. Przedstawia Państwo Islamskie tak, jak dżihadyści sami je po-
strzegają: przechwalają się w nim swoimi zwycięstwami i ukazują romantyczny obraz odrodze-
nia złotej ery islamu i zapowiadają nowy, pełen chwały kalifat. Ich nowy magazyn nazywa się
„Dabik”, tak jak miejscowość w Syrii, która ma być miejscem jednej z ostatecznych bitew –
według pewnych muzułmańskich mitów o apokalipsie. Wybór takiej nazwy jasno określa ich
cele.

Wejdźmy razem do Bożej sali tronowej gdziekolwiek się znajdujemy na świecie:

• Módlmy się, aby odrodzenie niewolnictwa za sprawą ISIS i islamskich wojowników umarło
w zarodku zanim się rozprzestrzeni. Jeżeli jako chrześcijanie ślepo wierzymy i mamy nadzie-
ję, że islamiści opamiętają się, może się to okazać jedynie pobożnym życzeniem. Oczywiście
mamy się modlić, ale należy też coś czynić. Musimy się o to modlić. Europa odeszła od wiary
i może ją spotkać ten sam los, co jazydów w Iraku. Państwo Islamskie szczyci się tym, że
nakazuje swoim naśladowcom: „Zabijajcie bałwochwalców wszędzie, gdzie ich znajdziecie”.
Oznacza to Żydów i chrześcijan… Groźby padają też pod adresem „krzyżowców” z Amery-
ki i Europy. Krzyczą: „Podbijemy wasz Rzym, połamiemy wasze krzyże… zostaniecie poko-
nani, gdyż nasz pan…”. Jest to obietnica od „innego pana” – nie Pana Żydów i chrześcijan!
Bądźmy tego świadomi – nasz Pan to nie ten sam pan, co bóg islamu. Słuchaj, Izraelu! Pan
jest Bogiem naszym, Pan jedynie! V Mojż. 6:4 Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest…
Ef. 4:5

• Wstawiajcie się, aby łańcuchy terroryzmu, przelewu krwi i wojny zostały zerwane, aby
Izrael nie był już więźniem pęt ciemności osaczających go z każdej strony.

• Dziękujmy Bogu, że On zainterweniuje i że wyznawcy wojującego i ekstremistycznego
islamu przestaną ciemiężyć Izrael i każdy inny naród w imię swojego boga. Jam jest Pan,
Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał
innych bogów obok mnie. II Mojż. 20:2-3

• Chwalmy Boga za to, że wzbudził Jeszuę (Jezusa), aby przyszedł i wyzwolił Izraela, dał mu
zbawienie i ocalił wielu na tym świecie. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę
znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. Ew. Jana 14:3

• Zacznijmy błagać Pana: „Przyjdź, Panie Jezu… przyjdź”.

• Módlmy się gorliwie przeciwko strachowi, który ogarnia Izraelczyków w Ziemi Izraela.
Czerwone alarmy rakietowe i wszelkie inne alarmy wywołują napięcie nawet w weteranach
wojennych. Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię
cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Iz. 41:10

• Dziękujmy Bogu za nieustający powrót narodu żydowskiego z najdalszych krańców świata
do ich ziemi. Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich, i mówcie:
Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody .
Jer. 31:10
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Współzałożycielka, dyrektorka
Christian Friends of Israel – Jerozolima

www.cfijerusalem.org, e-mail: sharon@cfijerusalem.org

Proszę, przekażcie ten List Modlitewny Stróża na Murach Miasta po całym świecie. Możecie
bezpłatnie rozdawać go na grupach modlitewnych, w kościołach, a także dawać go tym, którzy
modlą się o Izrael.
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Sharon i Ray Sanders

• Módlmy się o wyzwolenie Izraela z grzechu na obszarach, gdzie potrzebna jest dyscyplina
w podążaniu ścieżkami Pana, zwłaszcza w Tel Awiwie, gdzie rozkwita społeczność homosek-
sualna. …i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić,
i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios,
i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. II Kr. 7:14

• Dziękujmy Bogu, że ma plany dla Izraela i że wszystko dobrze się skończy. Albowiem Ja
wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować
wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Jer. 29:11

Dziękujemy każdemu, kto modli się za Chrześcijańskich Przyjaciół Izraela (CFI) w Jerozoli-
mie. Wszyscy potrzebujemy Waszych modlitw, abyśmy pozostali wierni i pożyteczni dla tego
kraju. Proszę Was również o modlitwę za mną osobiście i moim zięciem (Kevinem Howardem),
gdyż od 27 listopada do 4 grudnia wyjeżdżamy z nauczaniem do Meksyku. Proszę, przynoście
nas przed Boży tron modląc się o nasze bezpieczeństwo, zdrowie oraz o to, abyśmy przynieśli
wiele owocu.

Oczekując Jego przyjścia,

Sharon Sanders


