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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.

Modlitwa pośród ciemności

Słuchaj, Boże, głosu mego, gdy się żalę! Ustrzeż życie moje od lęku przed wrogiem! Ps. 64:2

Gdy błagamy Boga, aby zachował Izrael od zatrważających pogróżek ze strony jego wrogów
i zachował w bezpieczeństwie w niebezpiecznych czasach, to nie ma takiej ciemności, która
mogłaby powstrzymać światło modlitwy od przebicia się przez nią. Obecnie tak wielu wyznaw-
ców islamu jest niewolnikami przeciwnika, służy fałszywemu bogowi i znajduje się pod panowa-
niem królestwa ciemności. Wielu nie wie o swoim zniewoleniu. Niektórzy żyją w stanie negacji
i nie chcą przyznać, że potrzebują uwolnienia od królestwa ciemności.

W Biblii czytamy, że wrogowie Izraela dręczyli go od starożytności. Wynosili się nad niego
i grozili mu poprzez przykre słowa i obraźliwe prowokacje. Fałszywe informacje i stronniczość
w międzynarodowych mediach powoduje przekazywanie światu całego szeregu nagłówków
takich jak ten: „Przywódca Hazbollahu nakazuje Żydom uciekać z Izraela zanim zostanie on
zniszczony przez wojnę” (artykuł Dova Liebera, Times of Israel, 1 października 2017). Gdyż
nieprzyjaciele moi mówią o mnie, a czyhający na duszę moją naradzają się społem mówiąc: Bóg go
opuścił; ścigajcie go i pochwyćcie go, bo nie ma ratunku! Boże! Nie oddalaj się ode mnie! Boże mój,
pośpiesz mi na pomoc. Ps. 71:10-12

Można by długo wymieniać islamskie przechwałki w stosunku do żydowskiego państwa. Ale
wierzę, że tak jak to było w historii o olbrzymie Goliacie, który drwił z drobnego Dawida, tak
i tym razem Dawid (Izrael) pokona olbrzyma (islam), gdyby na północy zaczęła się wojna, która
wydaje się nieunikniona. Od miesięcy Izrael przygotowuje swoją taktykę na wybuch kolejnego
konfliktu z Hamasem, Hezbollahem i innymi islamskimi terrorystami.

Naszym zadaniem, jako stróżów na murach miasta, jest walczenie wraz z Izraelem, ale w
modlitwie, a nie w fizycznej walce. Bóg może dokonywać wielkich rzeczy, gdy modlimy się w
Duchu, ale musimy pozostać na naszych posterunkach i nigdy się nie wycofywać. Niech Bóg
obdarzy łaską i nieustraszonym duchem wszystkich wiernych wojowników modlitwy i wsta-
wienników z różnych narodów, którzy spotykają się razem, żeby modlić się o Izrael. Wszyscy
tutaj, w Jerozolimie, jesteśmy niezmiernie wdzięczni tym, których głosy ciągle wznoszą się do
Boga i którzy nieustannie się modlą wśród najmroczniejszych czasów.
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Wejdźmy razem do modlitewnej sali tronowej

• Módlmy się o palestyńskie małżeństwo, które w zeszłym miesiącu odkryło, że ich nasto-
letni syn planuje atak terrorystyczny na izraelskich żołnierzy. Ludzie są często prześlado-
wani, gdy opowiadają się za Izraelem. Módlmy się o ich ochronę i dziękujmy Bogu, że
okazali się uczciwymi i troskliwymi ludźmi, którzy donieśli na syna zanim zginęły niewinne
osoby. Mówcie do Boga: Jak przedziwne są dzieła twoje! Wrogowie twoi schlebiają ci dla
wielkiej mocy twojej. Ps. 66:3

• Dziękujmy Bogu za to, że w ostatnim wywiadzie przywódca palestyńskiej wioski
w Jerozolimie okazał się na tyle odważny, że powiedział: „niemal wszyscy arabscy miesz-
kańcy Jerozolimy wolą żyć w pokoju pod rządami Izraela” (wg www.youtube.com/
watch?v=RRpDGA_ZAtM).

• Módlmy się gorliwie, by działacze Hamasu zaprzestali kopania tuneli terrorystycznych
prowadzących do Izraela. Izrael ostrzega ich, żeby przestali. Módlmy się, żeby wyczerpa-
ły się środki finansowe na kopanie tuneli służących do infiltracji Izraela i aby tajne knowa-
nia niegodziwców zostały udaremnione. Ukryj mnie przed zgrają złych, przed zgiełkiem zło-
czyńców… Ps. 64:3

• Błagajmy Pana, by jeszcze więcej wiernych, wierzących i bojących się Boga ludzi służyło
w mocy Pana w Siłach Obronnych Izraela (IDF). Służy tam wielu różnych Izraelczyków
z najrozmaitszych środowisk, dlatego módlmy się o jedność, mądrość i zachowanie stan-
dardów moralnych w IDF i wszystkich izraelskich siłach zbrojnych. Pan jest mocą ludu
swego i twierdzą zbawienia pomazańca swego… Ps. 28:8

• Prośmy Pana, aby zmiłował się w tym roku i zesłał dużo deszczu w Izraelu. W wiadomo-
ściach podają, że wysuszone Morze Galilejskie opada do najniższego odnotowanego po-
ziomu, gdyż Północny Izrael doświadcza jednej z najgorszych od 100 lat suszy. Módlmy
się, aby poziom wód szybko wzrósł, gdy Bóg ześle deszcz.

• Biblia opisuje, że Bóg często powstrzymywał deszcz, kiedy chciał, by Jego lud poku-
tował. Prośmy Pana, aby sprawił, że z Izraela popłynie wiele modlitw o wczesny
i późny deszcz, którego spadło już trochę podczas Święta Sukkot. Eliasz był człowie-
kiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu; i nie było deszczu na
ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz,
i ziemia wydała swój plon. Jak. 5:17–18

• Dziękujmy Bogu za premiera Izraela, Beniamina Netanjahu, który ogłosił, że już żadne
osiedla w Ziemi Izraela nie zostaną wysiedlone. Zaszczepię ich na ich ziemi; i nikt ich już nie
wyrwie z ich ziemi, którą im dałem – mówi Pan, twój Bóg. Am. 9:15

• Chwalmy Boga za przełom w polityce IDF, które wdrożyły środki zapobiegające sprze-
dawaniu szkodliwych papierosów w bazach wojskowych. To bardzo dobry krok nie
tylko z powodów zdrowotnych, ale też dla czystszego środowisko pracy i dbania
o siebie smaych.
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Sharon i Ray Sanders

Z miłością z Izraela,

Sharon Sanders

W Izraelu dzieje się wiele rzeczy, które wskazują na to, że Boże postawy stają się powszech-
niejsze od tych złych, które przeniknęły z innych narodów lub z pragnienia, by być jak inne
narody. Prosimy, nie ustawajcie w modlitwach o Izrael, by prawdziwie był błogosławieństwem
dla narodów i prowadził świat Bożymi ścieżkami w przygotowaniach do przyjścia Królestwa
Bożego na tę ziemię – do Jerozolimy. Niech Bóg przygotuje ten naród i prawdziwy Kościół na
przyszłe dni.


