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Granica izraelsko-syryjska na Wzgórzach Golan

Wszystko się wypełni

W tobie, Panie, szukałem schronienia, obym nigdy nie doznał wstydu!... Bądź mi skałą
obronną, grodem warownym, by mnie wybawić! Boś Ty skałą moją i twierdzą moją… Ja
jednak ufam Panu. Ps. 31:1–4, 7

W tym miesiącu wyłoniły się dwie główne
niepokojące kwestie: (a) zagrożenie ze stro-
ny Państwa Islamskiego na izraelskiej grani-
cy na Wzgórzach Golan i (b) dążenie Rosji do
dominacji na Bliskim Wschodzie. Przyjrzyjmy
się sytuacji na tych dwóch frontach i przynie-
śmy je Panu w modlitwie.

Ezechiel miał mieć wzrok skupiony na Je-
rozolimie. W Izraelu rozpoczęliśmy nowy rok,
lecz nie jest to zwykły rok. Zakończyliśmy
szmitę – rok szabatowy, który nie był taki jak
poprzednie lata szmity – był 49 rokiem w cy-
klu. A rok 50 to rok jubileuszowy (III Mojż.

25:10–13). Rok jubileuszowy jest rokiem uwalniania. Naszą modlitwą jest, aby był on uwolnie-
niem od agresywnego ducha otaczającego Jerozolimę, gdy to ukochane miasto stanie się nie-
dającym się poruszyć kamieniem dla wszystkich narodów. Każdy, kto spróbuje go poruszyć,
zrani się. Cokolwiek się wydarzy w nadchodzących dniach, jak podało jedno ze źródeł: „Jero-
zolima zrobi o wiele więcej niż jedynie to, że przetrwa”. „Wierzę, że pod koniec konfliktu
bramy Izraela zostaną w pełni otwarte i dokona się największa alija wszystkich czasów. To jest
odrodzenie – to jest odkupienie – to jest jubileusz” (Geoff Barnard).

Panuje przekonanie, że jeżeli prezydent Syrii – Asad zostanie
usunięty, to ISIS zacznie gwałtownie przeć do przodu. „Jeżeli cho-
dzi o «umiarkowanych buntowników», to tak naprawdę nigdy
nie byli tacy umiarkowani. Wolna Armia Syrii kolaborowała z Al-
Kaidą i terroryzowała chrześcijan” (wg „Jihad Watch”, 3 paździer-
nika 2015). „Umiarkowani rebelianci wykruszają się i Państwo
Islamskie zyskuje przewagę na granicy na Wzgórzach Golan”
brzmiał nagłówek artykułu Elhanana Millera w „The Times of Isra-
el” z 1 października 2015. Wydaje się, że islamskie ugrupowania
rosną w siłę, a bojownicy ISIS działają już teraz jawnie w pobliżu
granicy z Izraelem. To czas, kiedy nasze duchowe lornetki po-
winny być właściwie ustawione, abyśmy mogli widzieć, co bę-
dzie się działo w związku z postępem ISIS na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza na ustanowionych przez
Boga granicach żydowskiego państwa.

• Wstawiajmy się za izraelskimi dowódcami i strzegącymi granic, aby w takim czasie jak ten, dniem
i nocą zachowywali nadnaturalną czujność. Módlmy się, aby nie było nocnych infiltracji ze strony ISIS lub
jakiegokolwiek wroga żydowskiego państwa. Wyciągnij mnie z sieci, którą zastawili na mnie, boś ty
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schronieniem moim. (Ps. 31:5) Rozpraw się, Panie, z przeciwnikami moimi, walcz z tymi, którzy
walczą ze mną! Chwyć tarczę i puklerz i powstań mi na pomoc! Dobądź włóczni i zagrodź drogę
prześladowcom moim… Ps. 35:1-3

• Módlmy się, aby Pan objawił się tym, którzy chodzą w ciemności, zwłaszcza około 500–700
bojownikom Państwa Islamskiego, którzy działają w Jamlah i Asz-Szajara, sąsiadujących z izraelską gra-
nicą na południu Wzgórz Golan. Obecna sytuacja jest bardzo zła z powodu braku amunicji i zmniejszenia
stawek dla wojowników Wolnej Armii Syrii. Większość wiosek otaczających Darę znajduje się w rękach
rebeliantów. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu
celem ukarania… Zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocom niebieskim. (…)
Lecz oni, jak nierozumne zwierzęta… bluźnią temu, czego nie znają; toteż zginą jak one i poniosą
karę za nieprawość. Oddawanie się w dzień rozpuście uważają za rozkosz… Oczy ich wypatrują
tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu… (II Piotra 2:9–14a)

• Módlmy się żarliwie, aby syryjscy bojownicy na południowym froncie nie przyłączyli się do Nusry
lub ISIS. Jak podaje inne źródło informacji, mogą wkrótce zrezygnować, gdyż brak wynagrodzenia
i amunicji upokarza ich.

• W naszych modlitwach pamiętajmy szczególnie o Brygadzie Męczenników Jarmuku, która
posiada 40 czołgów i pojazdów opancerzonych i przysięgła wierność ISIS oraz jego liderowi Abu Bakr al-
Baghdadiemu.

• Błagajmy Pana, by otworzył oczy zwiedzionych młodych bojowników, których przyciągają orga-
nizacje takie jak ISIS, deklarujące, że reprezentują religię. Ci młodzi bojownicy wierzą, że każdy, kto
powołuje się na religię, jest prawdomówny i pragnie wyzwolić ten kraj, jednak prawda jest zupełnie inna.
Duch zwiedzenia jest bardzo silny i dlatego musimy burzyć te warownie wokół milionów ludzi, aby
mogli zobaczyć, że to Jedyny Prawdziwy Bóg Izraela panuje. Niech będą zawstydzeni i przerażeni po
wsze czasy, niech będą pohańbieni i zginą! Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Jahwe,
jesteś Najwyższym ponad całym światem. Ps. 83:18–19

Niepokojące dążenie Rosji do dominacji na Bliskim Wschodzie

„…Rosja podjęła strategiczną decyzję, by poważyć dominację Ameryki na Bliskim Wschodzie… Pu-
tin rozpoczął jawne starania, aby zwiększyć władzę militarną, rolę polityczną i wpływy gospodarcze
Moskwy w regionie, który od dawna znajduje się pod kontrolą Waszyngtonu… Obecne działania Rosji
na Bliskim Wschodzie bardzo przypominają opis Związku Radzieckiego przez Scoopa Jacksona, który
określił go jako «oportunistycznego włamywacza hotelowego, który chodzi korytarzami i naciska wszystkie
klamki, żeby sprawdzić, które drzwi są otwarte». Kreml poszukuje słabych punktów Stanów Zjedno-
czonych wtrącając się w sprawy tamtejszego regionu w niespotykany sposób od czasów, kiedy Anwar
Sadat wyrzucił radzieckich doradców ds. wojskowych w latach 70-tych. Wtedy to Egipt odmienił swój
globalny kierunek, co ostatecznie doprowadziło do podpisania porozumień z Izraelem w Camp David”.
(John Bolton, „The Weekly Standard”, www.weeklystandard.com, 12 października 2015)

• Módlmy się, aby Izrael rozpoznał wszelkie niecne sojusze
i motywacje. Rosja nie dąży do zrealizowania jedynie własnych
zamierzeń. Wspomaga swoich sojuszników i pełnomocników
takich jak Syria i Iran i popiera każde ich działanie.

• Módlmy się, by Bóg obdarzył Izrael ogromną mądrością,
gdyż sprawa z Latakią stanowi wyraźny dowód na to, że
Rosja ma nową, szeroko zakrojoną strategię podważania
dominacji Ameryki. Udana styczniowa wizyta Putina u prezy-
denta Abda al-Fataha as-Sisiego w Kairze bezpośrednio do-

prowadziła do znacznej sprzedaży sprzętu wojskowego dla Egiptu – pierwszej od lat 70-tych. Świadczy to
mocno o reorientacji sojuszy w tym regionie.

• Stróżujmy czujnie w naszych modlitwach, gdyż Rosja sprzedaje Iranowi swój system przeciwlotniczy
S-300 oraz inną zaawansowaną broń i reaktory nuklearne. Gdy system S-300 zostanie rozmieszczony,
Izrael będzie mógł pożegnać się z szansą na uderzenie w irański program nuklearny.
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Do czasu Jego powrotu

Sharon Sanders

• Błagajmy Pana, by objawił nam, jak się modlić o silniejsze pozycje, w których Asad i Iran mogliby
działać. Zaraz po nuklearnym Iranie, najpoważniejszym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych jest
oś Rosja-Iran-Syria osiągająca płaszczyznę porozumienia z Państwem Islamskim. „Rozejm” pozwolił-
by ISIS umocnić nowo powstałe państwo z gruzów Syrii i Iraku i skupić się na odszczepieńczych,
heretyckich i produkujących ropę krajach Półwyspu Arabskiego.

• Czuwajmy w modlitwach za Chinami, będącymi kolejnym potencjalnym partnerem, który prze-
prowadził już manewry morskie z Rosją we wschodnim regionie basenu Morza Śródziemnego i po-
szerza swoją aktywność morską w pobliżu Pakistanu. Interesy i ambicje Chin rosną. Niedawna pod-
róż Benjamina Netanjahu pokazała, że Waszygton pozostaje w uśpieniu.

• Módlmy się, aby Kościół zrozumiał bezpośrednie strategiczne zagrożenia, nie tylko ogólnoświato-
we, ale zwłaszcza te na Bliskim Wschodzie, z którymi musi zmierzyć się Izrael. Narody zostaną
pociągnięte do odpowiedzialności odnośnie tego, jak odpowiedziały na potrzeby Izraela.

• Módlcie się żarliwie o narody, które zdradzają Izrael, by przebudziły się ze swojego szaleństwa
i głupoty. Kiedy zwracają się przeciwko Izraelowi, tak naprawdę zwracają się przeciwko Bogu Izraela.
Niektóre narody były przyjaciółmi Izraela przez długi czas, a teraz odwróciły się od niego. W końcu
i tak zostaną zawstydzone.

Bo to nie wróg mnie lży – co mógłbym znieść – nie przeciwnik mój wynosi się nade mnie
– mógłbym się przed nim ukryć – ale ty, człowiek równy mnie, powiernik mój i przyjaciel…

Ps. 55:13-14.


