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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.

Wysławiajmy Boga!

Ufać będą tobie ci, którzy znają imię twoje, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy cię szukają
Psalm 9:11.

„Taka jest historia kościoła: wszelkie działania Ducha Świętego w kościele zostały pozbawio-
ne swojej wewnętrznej treści i wartości, ponieważ tak ciężko nauczyć nam się jednej prostej
lekcji, że zostaliśmy powołani do bycia stróżami. Zostaliśmy powołani… aby wejść w Boże cele,
iść naprzód a nie cofać się, nie schodzić w dół, ale piąć się w górę, stać, wytrwać i gdy już to
wszystko uczynimy, aby się ostać… Lud Boży (w ciele) musi nauczyć się wstawiennictwa… Moi
drodzy przyjaciele, Bóg wzywa nas, abyśmy byli stróżami Izraela. Takie jest to powołanie” (Lan-
ce Lambert).

W żydowskim świecie październik jest radosnym miesiącem wyznaczonych pór wspomina-
nia Boga i Jego potężnych dzieł. To wielka radość mieszkać w Izraelu, ponieważ narodowi temu
powierzono odpowiedzialność, żeby nigdy nie zapomniał Wszechmocnego Boga, tego, co dla
nich zrobił w przeszłości i tego, co czyni obecnie. Nie przychodzi mi na myśl żaden inny naród
na świecie, który sławiłby Boga tak bardzo, jak ten maleńki żydowski naród. To nie tylko naród
cudów, który trwa i odrodził się z popiołów II wojny światowej w Europie, ale też naród, który
przetrwał od pradawnych czasów, kiedy to walczył z narodami o przetrwanie. Współczesne
walki nadal mają na celu całkowite zniszczenie tego narodu.

Piszę ten list popołudniu przed Jom Kipur – najświętszym dniem w narodzie izraelskim, kie-
dy wszyscy, niezależnie od tego, gdzie są, zatrzymują się. Jako chrześcijanie, idący za Jezusem,
również spędzamy czas wyznając nasze niedociągnięcia i robiąc rachunek sumienia. Jakże wdzięcz-
ni jesteśmy za naszego Mistrza! W tym dniu modlimy się także o Izrael. Kiedy Izrael przychodzi
przed oblicze Boże w modlitwie i pokucie, moją modlitwą jest, żeby „Kościół” i wszyscy wie-
rzący w Jezusa (Jeszuę) także zmierzyli się z historycznymi jak i obecnymi grzechami przeciwko
Bożemu narodowi wybranemu. Tylko niewielu przywódców duchowych zdaje sobie sprawę,
że znajdują się poza rzeczywistością społeczności izraelskiej, są sami, całkowicie odseparowani
i oddzieleni od Bożego narodu. To wielka szkoda, ponieważ w ten sposób w tak wielu miejscach
tracone jest bogactwo naszego korzenia, a mimo to widzimy wielkie zainteresowanie byciem
częścią „odnowienia wszechrzeczy” (Dz. Ap. 3:21). Powinniśmy pamiętać, że w I i II w. wierzą-
cy w Jezusa nie izolowali się od synagogi, ale tak naprawdę uczęszczali do niej razem z Żydami.
To przez Konstantyna i Antiocha ten podział osiągnął swój szczyt. Właśnie wtedy wierzący prze-
stali obchodzić Święta Pana.

Dziękujemy Bogu za wszystkich współczesnych chrześcijan, którzy nie postrzegają Izraela
jako zagrożenia dla swojej wiary, lecz jako coś niezbędnego do pełni wiary i nadziei na Jego
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powrót. Radujmy się Świętami Izraela i świętujmy z Izraelem, jeżeli to tylko możliwe. Bóg słyszy
nas i widzi nasze serca i On pomoże nam wejść do pełni naszej żywej wiary!

W Izraelu mówimy: „Hag Sameah!” – „Radosnych Świąt!”. Z miłością krzyczymy to
z Jerozolimy ze szczytów gór (w zasadzie mieszkamy z moim mężem Rayem na jednym ze
wzgórz niedaleko Jerozolimy) i wpatrujemy się w niebo na zachodzie wyczekując na zadęcie
Wielkiego Szofaru. Oby przyspieszył ten dzień, kiedy my, jako poganie, nie tylko będziemy się
„weselili z jego ludem” (Rzym. 15:10), lecz także staniemy ramię w ramię z nimi w Jerozolimie,
gdy Królestwo Boże zapanuje na ziemi, lub staniemy z nimi w duchu, wiedząc, że oczekujemy
od jednego święta na następne, aby wysławiać Boga!

Módlmy się razem:

PRZEMYŚLENIA: W czasie tych dni zadumy, pokuty i radości jest wiele kwestii, z którymi
musi się zmierzyć ten ukochany naród. Kwestie, które nie są nowe i nie są rzadkością w tej
części świata. Jednak są to kwestie i okoliczności, które przybierają na sile i mogą spowodować
wielkie szkody i zniszczenia w tym narodzie wybranym. Dlatego nie możemy sobie pozwolić na
żaden odpoczynek czy sen, chowanie głowy w piasek w czasie tych radykalnych i niebezpiecz-
nych dni. Mimo, że Izrael wybija się w wielu dziedzinach życia; w usługach, medycynie, nauce,
technologii i pomocy humanitarnej, to i tak wiele narodów go nienawidzi, bo znajdują się pod
silnym wpływem ekstremistycznego islamu. Chociaż wiemy, że ta walka ma podłoże duchowe,
ukierunkowane na całkowite zniszczenie Izraela, to musimy sobie uświadomić, że naszym obo-
wiązkiem, jako stróżów na murach Izraela, jest stanie na naszych posterunkach aż minie nie-
szczęście. Dziękujemy, że stoicie niezłomnie. Pragniemy pobudzić jeszcze więcej ludzi do mo-
dlitwy. Dlatego teraz:

• Szukajmy Pana, aby szofar, jak nóż, otworzył serca wielu Żydów podczas tych dni poku-
ty i oddawania czci Panu Bogu Izraela. Pewnego dnia zabrzmi ten Wielki Szofar i On powróci.
Przed nami wyzwanie: albo pozostaniemy zadowoleni z siebie i obojętni w stosunku do Bożego
narodu wybranego - Żydów, albo weźmiemy nasz własny szofar i zaczniemy dąć o powrocie
Jezusa, co może otworzyć nowe horyzonty w życiu innych ludzi. Musimy prosić o przebaczenie
za to, że jesteśmy zbyt bierni i nie działamy aktywnie stojąc i postępując tak, aby pokazać naro-
dowi żydowskiemu naszą troskę. Przez wzgląd na imię swoje, Panie, odpuść grzech mój, bo jest
wielki! Ps. 25:11.

• Dziękujmy Panu, że trwa i nigdy nie drzemie, nie robi sobie sjesty, jeśli chodzi o Jego
naród – Izrael. Oto nie drzemie ani nie zasypia stróż Izraela Ps. 121:4. My także nie powinniśmy,
ponieważ Bóg wzywa nas, abyśmy razem z Nim czuwali.

• Mówmy do Boga obietnicami o Bożej ochronie nad Jego ludem w tych dniach. Dzienni-
karz, Yoav Zitun, zapytał niedawno: „Czy kiedykolwiek zaglądaliście w lufę odbezpieczonego
pistoletu? To nic przyjemnego. Według źródeł IDF, my, którzy żyjemy w Izraelu, patrzymy
w «lufy» około 23 tys. pocisków rakietowych”. (Wg Artukułu z YnetNews; O Jerusalem blog,
18 września 2016). W owym dniu ochroni Pan mieszkańców Jeruzalemu, tak że najsłabszy wśród
nich będzie w owym dniu jak Dawid, a dom Dawida będzie jak Bóg… Zach. 12:8.

• Wierzmy w modlitwie, że Boża ręka będzie prowadzić Izrael i wykryje on wszelkie
spiski terrorystów, i zdoła złapać ich zanim zamordują. Niedawno żołnierze IDF schwytali
14 poszukiwanych arabskich zbiegów na różnych obszarach Judei i Samarii kontrolowanych
przez Autonomię Palestyńską. Módlmy się o żydowskie rodziny mieszkające w Judei i Samarii –
biblijnym centrum Izraela. Znowu sadzić będziesz winnice na górach Samarii… Jer. 31:5.

• Módlmy się, aby izraelskie spycharki nadal lokalizowały i niszczyły tunele terrorystyczne.
Jeżeli dopuści się, żeby te tunele działały, wtedy tysiące terrorystów wejdą na teren Izraela, aby
zabić wielu niewinnych Izraelczyków.
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• Wstawiajmy się, by wszyscy Izraelczycy zwrócili się do Boga w tych Najświętszych Dniach,
aby zasłona podniosła się i żeby wyraźnie było widać Bożą rękę w tym trudnym dla Ziemi
Izraela czasie. Tyś Bogiem, który czyni cuda; dałeś poznać narodom moc swoją Ps. 77:15.

• Módlmy się, żeby Bóg ochronił licznych chrześcijan na Bliskim Wschodzie, którzy są prze-
śladowani z rąk ISIS i islamskiego terroryzmu. Obyśmy nauczyli się silnej wiary i wytrwałości,
które są głęboko zakorzenione w sercach licznych ofiar tak okrutnego traktowania. Módlmy się
szczególnie o małe dzieci, które cierpią i zostały same – bez rodziców czy opiekunów. Z ust
dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga
i mściciela Ps. 8:3.

• Dziękujmy Panu, że Izrael wyszedł z pomocą do tak wielu, aby stać przy nich w czasie
żałoby i cierpienia: do nękanych wojną Syryjczyków, rannych wrogów i dzieci z Syrii i Gazy oraz
wielu cierpiących narodów, które otaczają to malutkie państwo. Izrael pomógł im w powrocie
do zdrowia i życia, ponieważ Bóg używa swojego narodu wybranego, aby okazywał ludzką
miłość i współczucie pobudzające do pomocy. Większość ludzi nie słyszała tej części historii.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim z Was, którzy co miesiąc korzystacie z tych biuletynów
modlitewnych z Jerozolimy na swoich grupach modlitewnych, na zajęciach studium biblijnego,
szkółki niedzielnej, a także wszystkim pojedynczym stróżom (kobietom i mężczyznom). Rozsy-
łajcie je, gdzie tylko możecie i pomóżcie nam skutecznie pobudzać dla jeszcze większego i dalej
sięgającego efektu.
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