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Lipiec 2013, rok żydowski 5773

LIST MODLITEWNY
STRÓŻA NA MURACH MIASTA

Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę; muszę wypatrywać i ba-
czyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę.                                     Habakuka 2:1

Oto błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pana, którzy co noc służycie w domu Pana! Podnoście
ręce ku świątyni i błogosławcie Pana! Niech ci błogosławi z Syjonu Pan, który uczynił niebo
i ziemię!                                                                             I Król. 8:54-56,57

 „Każdy chrześcijanin może zacytować następujący slogan: «Modlitwa może wszystko zmie-
nić», ale jedynie niewielu tego doświadczyło. Zazwyczaj jesteśmy podobni do kościoła w Jerozoli-
mie, który modlił się o uwolnienie Piotra z więzienia, a kiedy ten zapukał do drzwi, byli gotowi to
przyjąć… (jednak z pewną dozą sceptycyzmu), a nie jako dokładne wypełnienie się ich modlitwy.
Dziękujmy Bogu za taką łaskę, że przymyka oczy na niewiarę i mimo to odpowiada na modlitwę!
Jednak często nie otrzymujemy odpowiedzi, gdyż nasza niewiara wiąże Bogu ręce. Musimy nauczyć
się modlić… modlitwą, która może wszystko zmienić”. (Stanley Smith, „The Voice of One Crying”
– The Banner, tom 43, 2012)

„Ha-Szomer” to hebrajskie słowo oznaczające stróża. Ha-Szomer było żydowską organizacją
(na terenach, które niegdyś nazywano Palestyną), która przekształciła się z Bar-Giory w kwietniu
1909. Nowo przybyli imigranci z drugiej aliji tego samego roku założyli także kibuc oraz tę organiza-
cję dla Jiuszuw (osiedla). Jak można sobie wyobrazić, stróże byli bardzo ważni, aby chronić Izrael
przed jego wrogami. Chociaż minęło wiele lat, nie stracili na ważności w kwestii obrony narodu
żydowskiego. Każda osoba w kraju powinna zostać nazwana „szomer”, ponieważ wszyscy jesteśmy
wyszkoleni, aby stać na straży w trudnych czasach. W duchowej sferze my, jako chrześcijańscy
stróże Izraela, powinniśmy pamiętać, że …bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemski-
mi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami
w okręgach niebieskich (Ef. 6:12). Dlatego pozostawanie duchowo czujnymi i uważnymi, poprzez
noce i dnie, jest sprawą najwyższej wagi, gdyż modlitwa jednej osoby może oznaczać zwycięstwo
lub klęskę Izraela w bitwie, którą może w danym momencie toczyć. Nie ważne, czy znajdujemy się
w naszym salonie, gabinecie, na tylniej werandzie, czy też na samych murach Jerozolimy – powoła-
nie do bycia stróżem ma najwyższą wartość dla Boga i narodu żydowskiego.

„Kwestia duchowej walki jest bardzo poważna! Musimy robić wszystko, co w naszej mocy, aby
zamknąć wszelkie drzwi do swojej duszy, przez które diabeł mógłby próbować wejść do naszego
życia. Ponieważ kwestia ta jest tak poważna, lepiej, żebyśmy zwracali uwagę na wszystkie informa-
cje, które Biblia podaje nam na temat wroga naszych dusz. Diabłu udało się zniszczyć już zbyt wielu
chrześcijan, którzy zlekceważyli jego metody! W Liście do Efezjan 6:12 apostoł Paweł przedstawia
boskie objawienie, które otrzymał, a które opisuje wojskową hierarchię w królestwie szatana…
(przeczytaj powyższy odnośnik do Biblii)… Paweł mówi o złych duchach, które nazywa «zwierzch-
nościami». Słowo to zostało zaczerpnięte z greckiego słowa archai, pradawnego słowa, którego
używa się symbolicznie w odniesieniu do czasów starożytnych. Używa się go także, aby przedsta-
wić osoby, które zajmują najwyższą lub najbardziej zaszczytną pozycję pod względem stanowiska
lub autorytetu. Posługując się słowem archai, Paweł dobitnie przekazuje nam, że na samym szczycie
królestwa szatana znajdują się potężne i złe istoty, które swoje najwyższe pozycje pod względem
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władzy i autorytetu zajmują od starożytności – najprawdopodobniej od upadku Lucyfera” (Sprakling
Gems, Rick Renner).

Gdy stajemy się stróżami, to niezależnie od tego, gdzie jesteśmy na świecie, musimy postanowić,
że będziemy patrzeć na siebie jako na żołnierzy i strażników w Bożej armii. Mamy broń, której
potrzebujemy, aby walczyć z wrogami Boga, a w swojej ręce trzymamy miecz obosieczny. Mamy
pas prawdy i pewności, pancerz sprawiedliwości i szczerości, hełm ucieczki i wybawienia, a nasze
nogi obute są ewangelią szalomu. Oby Bóg Jakuba obdarzył nas mocą i siłą w duchu i obyśmy zawsze
słyszeli głos Jego Ducha, kiedy mówi nam, abyśmy stanęli w wyłomie za narodem Izraela i brnęli
naprzód aż do bram dopóki konflikty z siłami zła nie ustaną.

Kiedy Izrael staje w obliczu wielu sił zła czasów ostatecznych, które znajdują się niedaleko jego
granic - w obliczu narodów, które są w stanie chaotycznych rozruchów i niepokoi, to często zwod-
nicze duchy, które rządzą życiem ludzi, wydają się być bardzo potężne. Tym bardziej my, którzy
wierzymy w moc Boga Wszechświata: Boga Izraela, powinniśmy być jego „przypominaczami”, aby
ogłaszać Jego Wielkość i Jego Majestat nad każdą sytuacją oraz to, że Jego Zamiary się nie zmienią.

Połączmy się w duchu i w prawdzie, jednomyślnie i przynieśmy kwestię antyizraelskich sąsiadów
tego kraju przed Boga i błagajmy Go, aby rozprawił się z całą tą sytuacją na swój sposób. Kto strzeże
stróża? Ten, który jest potężnym „Ja Jestem”, który nigdy nie drzemie ani nie zasypia… On nieustan-
nie szuka wstawienników. Kiedy nas odnajdzie, oby zastał nas na naszych posterunkach – przebu-
dzonych i czuwających.

Wejdźmy razem do Bożej sali tronowej z Biblią w ręku:

Według serwisu informacyjnego Lebanese daily, prezydent Syrii – Assad planuje utworzyć front
„oporu” na Wzgórzach Golan. Uważa, że koncentracja na Izraelu zjednoczy jego naród. Ma ułożony
szczegółowo plan utworzenia takiego frontu.

• Módlmy się, aby front „oporu”, który ma za zadanie walczyć z Izraelem i odmawiać przyjęcia
lub stosowania się do pokojowej inicjatywy, którą próbuje utrzymać Izrael, spełzł na niczym oraz
aby Izrael został ochroniony przed tą wrogą koalicją sił, które pragną jedynie pogorszenia sytuacji
z Izraelem. Wybaw mnie, Panie, od człowieka złego, od ludzi okrutnych ustrzeż mnie! Knują złe
rzeczy w sercu, każdego dnia wszczynają spory (Psalm 140:2,3).

• Dziękujmy Bogu za odporność i męstwo izraelskiej armii i jej żołnierzy, ponieważ pośród całej
tej trudnej sytuacji, znajdują w sobie wystarczająco dużo współczucia, aby pomagać cywilom,
którzy zostali ranni w krzyżowym ogniu w Syrii. Oby ich dobre uczynki względem ich bliźnich
powróciły do nich w postaci błogosławieństwa, gdyż wypełniają oni wolę Jego Słowa. Jak dotąd
Izrael udzielił pomocy medycznej dwudziestu Syryjczykom, którzy zostali ranni w wyniku wojny
domowej, która u nich wybuchła. Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech
dobry duch twój prowadzi mnie po równej ziemi! (Psalm 143:10)

• Prośmy Boga o ochronę tych, którzy należą do Niego w Syrii... gdyż są tam również dobrzy
ludzie i pośród tych walk są też tacy, którzy do Niego należą. W zeszłym tygodniu syryjski lekarz
wysłał do Izraela rannego człowieka z notatką, że nie mogą mu zapewnić odpowiedniej pomocy
medycznej i prosząc, aby Izrael go przyjął i ocalił mu życie. I tak zrobili. Dziękujmy Bogu za ludzi,
którzy widzą światło… jednakże wielu znajduje się w krzyżowym ogniu i mogą bardzo niewiele
zrobić lub też nie mogą zrobić nic. Prosimy, módlcie się o nich. Pan ma upodobanie w tych, którzy
się go boją, którzy ufają łasce jego (Psalm 147:11).

• Wstawiajmy się za szpitalem polowym Sił Obronnych Izraela, który został podobno rozłożony
na Wzgórzach Golan. Do operacji tej potrzeba wiele mądrości, aby źli ludzie ze złymi intencjami
tam nie przeniknęli i nie wykorzystali tego. W zeszłym tygodniu lekarze zostali niemile zaskocze-
ni, gdy w kieszeni kolejnego syryjskiego pacjenta znaleźli odbezpieczony ręczny granat.

• Niech spadną na nich węgle ogniste… (Psalm 140:11). W kontekście Psalmu 140 słowa te
należy odczytywać dosłownie. Jednak nasuwa mi się na myśl, że dobroć i łaska izraelskiej armii
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starającej się usilnie pomóc swoim sąsiadom – z których wielu to zagorzali wrogowie, a którym
mimo to Izrael pragnie ocalić życie, że może to przygarnięcie ich przez Izrael będzie jak zgarnia-
nie rozżarzonych węgli na ich głowę i sprawi, że przejrzą na oczy… zwracając się do Pana i ich
serca się zmienią (Przyp. Sal. 25:21,22). Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim,
którzy go wzywają szczerze (Psalm 145:18).

• Trwajmy w usilnych prośbach przed Panem, gdyż wydaje się, że coraz bardziej zbliża się
poważne starcie Izraela z Syrią… jest już bliskie wybuchu, a to z pewnością sprowadziłoby chaos
na cały ten rejon. Ostatnie wydarzenia świadczą raczej o kontynuacji konfliktu niż o jego stopnio-
wym zaniku. Gotowość Rosji, aby włączyć się do konfliktu poprzez wysyłanie syryjskiej armii
pocisków przeciwlotniczych S-300, nie poprawia sytuacji, jak również fakt, że Assad wciąż jesz-
cze ma dużą władzę w swoim kraju. Oby cały Izrael wzywał imienia Pana o mądrość. Głośno do
Pana wołam, głośno Pana błagam. Wylewam przed nim moją prośbę… (Psalm 142:2,3).

• Wołajmy za przywódcami Izraela, tymi, którzy podejmują decyzje i są odpowiedzialni za polity-
kę państwa. Chociaż żydowska wiara i naród istnieją już od tysięcy lat i przetrwali wiele ataków
swoich wrogów, to jednak państwo Izrael byłoby w lepszej kondycji, gdyby jego polityczni przy-
wódcy zaprzestali starań, aby stać się jak współczesne narody świata. To pragnienie, aby „stać się
jak one” jest tutaj zbyt silne. Tym, który wie, co jest najlepsze dla Jego narodu wybranego jest
Wszechmogący Bóg. On dał narodowi żydowskiemu w dziedzictwo Ziemię Izraela (Psalm 135:12).
Boże! Odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni! (Psalm 80:4; 80:20; 85:5; Treny
3:40; 5:21).

• Módlmy się, aby Bóg zwrócił twarz Jakuba ku sobie. Oby odwrócili swe twarze i ujrzeli Go oraz
Jego wyciągnięte ramię czekające, aby się go uchwycili. Oby Izrael przestał skupiać się na samo-
zadowoleniu, światowych dążeniach i pogoni za szczęściem bez Niego. Módlmy się usilnie, by
odkupienie Izraela nadeszło jak najszybciej. Prośmy, aby naród ten szukał Go całym sercem.
Z całego serca szukam ciebie… (Psalm 119:10).

• Módlmy się, aby Książę Pokoju zaprowadził prawdziwy pokój i oby cały Izrael powitał Go, gdy
przyjdzie. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana! Błogosławimy wam z domu Pańskiego (Psalm
118:26).

Niech Bóg proroków Izraela, apostołów Izraela i Mesjasza Izraela pobudza każde serce, aby się
modliło, zachowywało płomień swoich świec w dzień i noc na całym świecie, kiedy stróże wznoszą
swój głos, by wstawiać się za narodem wybranym poprzez błaganie i modlitwę.

Do czasu Jego przyjścia,

  Sharon Sanders
Współzałożycielka/dyrektor Chrześcijańskich Przyjaciół Izraela – Jerozolima
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