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

Budowanie naszych modlitewnych wieży

Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na
wykończenie? Łuk. 14:28

Obecnie modlitewni wojownicy w osobistych wieżach to głównie wstawiennicy młodzi lub
w średnim wieku i doświadczeni. Podczas spotkań modlitewnych niektórzy więcej obserwują,
inni natomiast mocno się angażują w stróżowanie w modlitwie i reagują na to, co dzieje się
w modlitwie. Wierzę, że mimo iż w Ewangelii Łukasza 14:28 napisane jest o budowaniu wieży
w starożytnym Izraelu, to w duchowym znaczeniu odnosi się do nas wszystkich, którzy stróżu-
jemy w naszych obserwacyjnych wieżach modlitewnych. Dlaczego? Ponieważ każdy, kto modli
się o Izrael, musi zastanowić się nad kosztami, oszacować je, a co najważniejsze, obliczyć czas.
Czas jest obecnie niezwykle cenny. Cały świat pędzi tam i z powrotem. Ale ty, Danielu, zamknij
te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.
Dn. 12:4

My, podobnie jak i budowniczowie, o których mowa w wersecie, musimy wiedzieć, czy
(a) możemy poświęcić czas, (b) mamy wystarczającą wytrzymałość, żeby wykonać nasze zada-
nie i (c) ukończymy nasze zadanie wstawiennictwa dla Pana, tzn. dokonamy biegu duchowej
walki i wstawiennictwa. Wielu ma dobre zamiary, ale nie kończy tego, co zaczęli! Dobrze zaczy-
nają, ale nie mogą dokończyć z powodu innych zobowiązań, działań, czasu i różnych rzeczy
rozpraszających ich uwagę! Słowo „modlitwa” to w języku greckim „deisis”. „Słowo to opisuje
gorącą prośbę do Boga, aby odpowiedział na konkretnie określoną prośbę” (Rick Renner). Na-
tomiast według izraelskich znawców, hebrajskie słowo „tefliah” tłumaczy się ogólnie jako mo-
dlitwa. Modlitwa oznacza prośbę lub usilne błaganie. Jedno jest pewne – modlitwy to nie jedynie
prośby skierowane do Boga, aby zaspokoił nasze codzienne potrzeby i nic poza tym.

W głębszym znaczeniu, modlitwa staje się „avodah”, czyli „służbą” – służbą serca. W tym
sensie modlitwa oznacza oczyszczanie naszych serc i naszej natury. W podstawowym znaczeniu
„avodah” oznacza „pracę”. My również powinniśmy zdać sobie sprawę, że modlitwa to pra-
ca… Ale również nasza praca może być modlitwą. Kiedy wypełniamy Bożą wolę, wtedy Mu
służymy. Kiedy znajdujemy się w miejscach naszej modlitwy (naszych wieżach modlitewnych)
w ciszy i z Nim jedynie, Bóg jest w stanie odpowiedzieć na nasze gorące prośby o Izrael. Wtedy
nie tylko zostanie wynagrodzony nasz czas i zaangażowanie, ale będziemy żyć ze świadomością,
że Bóg (i Jego ukochany naród) są na pierwszym miejscu – przed wszystkimi naszymi planami
i goniącym nas czasem – to jest służba modlitewna dla Boga. Wybuduj swoją wieżę modlitewną
na trwałym fundamencie: Słowie Bożym. Zawsze módlmy się Słowem Bożym i zgodnie z Bożą
wolą, co jest kluczowe. Koniecznie przekazujcie te listy modlitewne innym, którzy modlą się
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o Izrael. Mamy nadzieję, że będą one światłem przewodnim dla wielu budujących swoje modli-
tewne wieże w rzeczywistości duchowej walki, która wymaga trzymania otwartych oczy.

Wejdźmy razem do sali tronowej

Poruszamy tu różne prośby modlitewne. Oczywiście pierwsze i najważniejsze jest bezpie-
czeństwo narodu żydowskiego i jego duchowy stan. Inne tematy też są tu poruszane dla zwięk-
szenia skali wstawiennictwa. Księga Kaznodziei Salomona 10:4–6 przypomina nam, żebyśmy
nie opuszczali naszych posterunków, ale pozostali czujni na wszelkie problemy, które mogą się
pojawić. Wymienione zostały także kwestie, za które należy Bogu oddać chwałę!

•  Błagajmy Pana, aby Wzgórze Świątynne pozostało w rękach Pana Boga Wszechmogące-
go. Miejsce to jest cenne dla Żydów (tam stała pierwsza świątynia), jak i dla chrześcijan i muzuł-
man i toczy się o nie ostra walka. Pojawiły się plany podciągnięcia nowej linii pociągowej do
Ściany Płaczu i Wzgórza Świątynnego. Szczególnie dla Żydów i chrześcijan stworzy to możli-
wość szybkiego i łatwego podróżowania do najświętszych miejsc na ziemi. Jest to też bardzo
niestabilny rejon, gdzie emocje i nastroje szybko się zapalają. To tutaj w przyszłości Mesjasz
będzie rządził przez tysiąc lat. Chwalmy Boga za to, że żyjemy w tak szczególnym i ciekawym
czasie.

• Módlmy się żarliwie o bardzo potrzebny w Izraelu deszcz. Poziom wody w Morzu Gali-
lejskim spadł zatrważająco nisko i ziemia nadal potrzebuje jeszcze dużo wody. Wypuszczasz
źródła w dolinach rzecznych, płyną między górami. Ps. 104:10 (zob. Jer. 5:24)

•Dziękujmy Panu za to, że więcej niż kiedykolwiek dotychczas Żydów, zarówno biblijnie
wierzących ortodoksyjnych i mesjanistycznych oraz napełnionych Duchem chrześcijan i biblijnie
wierzących chrześcijan z Arabów, służy w izraelskiej armii. Módlmy się, aby całe Siły Obronne
Izraela zawsze pokładały ufność w Panu, a nie w narodach. Lepiej ufać Panu niż polegać na lu-
dziach. Lepiej ufać Panu niż polegać na możnych. Ps. 118:8–9 (zob. Przyp. Sal. 29:25).

•Wysławiajmy Jego Imię za to, że w Izraelu nieustannie przypomina się nam o Bożych
świętach, abyśmy pamiętali, jak wiernie wyzwolił Izrael od jego wrogów. W ostatnim miesiącu
obchodziliśmy Purim. Zgodnie z hebrajskim znaczeniem, za każdym razem święto to przypo-
mina Boże wyzwolenie od Hamana – uchylenie dekretu, którym chciał unicestwić Żydów. Po-
łączmy się w modlitwie wdzięczności do Boga, że istnieje takie święto, podczas którego dzięku-
je się Mu za Jego wierność względem Jego ludu na wygnaniu. …jako dni, w których Żydzi zyskali
spokój od wrogów swoich, i jako miesiąc, w którym troska zamieniła im się w radość, a żałoba w dzień
pomyślny… Est. 9:22

• Wypowiadajmy Boże obietnice nad Izraelem, aby usunął wszelkie nieczyste duchy, któ-
re panoszą się w tej ziemi, kiedy nastąpi wylanie Ducha Świętego i kiedy Pan będzie panował
i rządził. Jednym z najstraszniejszych duchów w naszym kraju jest duch aborcji. Grzech ten
oskarża Izrael (i narody). Aby Izrael chodził w świętości, musi pozbyć się ducha aborcji. Tak
mówi Pan: …nie przelewajcie krwi niewinnej na tym miejscu! (Jer. 22:3) Bogu musi się bardzo nie
podobać ten wielki grzech, a także wszelkie inne nadużycia seksualne mające miejsce
w narodach, a także w Izraelu. Módlmy się żarliwie, aby wylana została świętość i sprawiedli-
wość. Kości zebrały się, skóra i ścięgna je powlekły i stworzyły potężną armię. Teraz potrzebu-
jemy wylania Ducha Świętego na tę ziemię i lud. (Joela 2:28)
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Tłumaczenie tekstu: Kesja Gaweł

Sharon i Ray Sanders

Do czasu Jego przyjścia,

Sharon Sanders

• Prośmy z wiarą, aby Bóg zabrał broń ISIS, Hamasu, PLO i innych organizacji terrorystycz-
nych. Oby Bóg nadal walczył za Izrael ze swoim wyciągniętym i silnym ramieniem, wyzwalając
Izrael od jego wrogów. Kiedy jakiś naród walczy z Izraelem, to tak naprawdę walczy z Bogiem
Izraela. Mocną ręką i podniesionym ramieniem, albowiem na wieki trwa łaska jego! Ps. 136:12

• Radujmy się z tego, że Izrael nieustannie szuka życia, podczas gdy jego wrogowie szukają
śmierci i zniszczenia. To ciągła walka o przetrwanie. Chwalmy Boga za to, że Izraelczycy mają
przebaczające i skłonne do dawania nastawienie w swoich sercach. Dziękujmy Bogu, że Izrael
prowadzi szpital, w którym leczy syryjskich żołnierzy, pomaga w leczeniu wielu dzieci w Syrii i
Iraku, którym inni nie dają już nadziei. Izrael jest także jednym z pierwszych krajów, które
reagują, gdy gdzieś na świecie trzeba pomóc ofiarom wojny, trzęsień ziemi, powodzi i huraga-
nów. To wszystko przybliża go do bycia „światłością świata”. Mówi: To za mało, że jesteś mi sługą,
aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem cię
światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Iz. 49:6

 Mimo ogromnych zmian historycznych, które zachodzą na świecie, my radujemy się w Bogu
naszym Zbawicielu i naszym Panu i Mistrzu, Jezusie Chrystusie (Jeszua Hamaszijach). Możemy
czuć się bezpieczni i ufać, gdyż nasza nadzieja jest w PANU! Imię Pana jest mocną wieżą; chroni
się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Przyp. Sal. 18:10

Znamy jedyną prawdę i nigdy nie powinniśmy wątpić, że to, co Bóg powiedział, to też wypeł-
ni. Niech Bóg błogosławi każdego z Was. Chrześcijańscy Przyjaciele Izraela z Jerozolimy posy-
łają pełne miłości pozdrowienia każdemu wojownikowi modlitewnemu.
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