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LIST MODLITEWNY
STRÓŻA NA MURACH MIASTA

Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu.
Spełniły się wszystkie.

Joz 21: 45

To, co Bóg Izraela powiedział i dał nam w swoim Słowie (Piśmie Świętym) stanowi mocną
podstawę, na której możemy oprzeć nasze modlitwy o Izrael. Za każdym razem, gdy wertuje-
my stronice naszych Biblii i odnajdujemy jakąś obietnicę dla Izraela, musimy zwracać się do Pana
w całkowitej wierze w Jego obietnice zarówno dla Izraela jak i dla nas. Kiedy z czcią wyrażamy
nasze dziękczynienie dla Boga zgodnie z Jego wolą, możemy wołać do Pana lub przypominać
Mu, że przywołujemy konkretne fragmenty z Pisma i przypominamy Mu o Jego obietnicach.
Samo Pismo poucza nas, o co się modlić w danych wersetach. Możemy się nimi modlić z całko-
witą pewnością, że Bóg uczyni tę konkretną rzecz zgodnie z Jego niezmiennymi obietnicami.
Jako stróże na murach miasta musimy wierne przychodzić do Niego w sprawie narodu żydow-
skiego oraz być wiarygodni i niezawodni. Jego obietnice są niezawodne, gdyż Bóg nie może
kłamać. Przypomniał sobie o swym przymierzu z nimi… (Psalm 106:45).

Oddaję pokłon przybytkowi twemu świętemu… (Psalm 138:2)

Żołnierze Sił Obronnych Izraela przy Ścianie Płaczu (Zachi Evenor, CC-BY-SA-2.0, Flickr)

Najgłębszą myślą hebrajskiego postrzegania świata jest pojęcie „berit” pomiędzy Bogiem
a Jego narodem wybranym. Słowo to tłumaczy się jako „przymierze”, ale oznacza bardziej
„obietnicę” lub „zobowiązanie”. W „obietnicy” dla Abrahama Bóg wybiera go i jego potomstwo
jako szczególny naród. Obiecuje Abrahamowi, że jego potomstwo posiądzie Ziemię Izraela i że
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będzie ich chronił przed wszystkimi wrogami. To właśnie te obietnice i relacja, na jaką one
wskazują pomiędzy Bogiem Izraela – Jedynym i Prawdziwym Bogiem oraz Jego narodem, defi-
niują hebrajską tożsamość kulturową i historyczną. Jeżeli podążymy tokiem myślenia starożyt-
nych Rzymian, wtedy możemy przetłumaczyć słowo „obietnica” jako „wynikające z umowy
zobowiązanie”. Pozwolę sobie to wyrazić w ten sposób, że Bóg daje swoje Słowo honoru,
zapewnienia, zobowiązania, przysięgi bądź też poręczenia, że (jak to Jozue powiedział narodo-
wi hebrajskiemu przed swoją śmiercią): …nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych
obietnic, jakie dał wam Pan, Bóg wasz; wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich
żadne słowo (Joz. 23:14). Jeszua powiedział swoim uczniom: …dopóki nie przeminie niebo
i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie
(Mat. 5:18). Oczywiście odnosił się do tego, co prorocy przed Nim zapowiedzieli, że nastąpi.
Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom,
prorokom (Am. 3:7). W Duchu, poprzez korytarze czasu widzieli, jak pewnego dnia te obietni-
ce się wypełniają. Mamy mocną podstawę, na której możemy stanąć, aby oczekiwać, że
w Izraelu, wśród Jego narodu wybranego będą miały miejsce konkretne wydarzenia. Wydarze-
nia te będą odbywać się zgodnie ze Słowem, które wypowiedział. Kiedy Bóg coś mówi, może-
my się spodziewać, że nadchodzące wydarzenia będą zgodne z tym, co powiedział. Bo obietni-
ce Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje „Tak”; dlatego też przez niego mówimy „Amen”
ku chwale Bożej (II Kor. 1:20).

Gdy modlimy się Słowem Bożym, pamiętajmy, że współdziałamy lub inaczej mówiąc poma-
gamy, asystujemy i jednoczymy duchowe siły modlitewne z Jego wolą. Jest to jak działanie jako
jeden zespół z Bogiem. Jego słowo przyszło do Izraela, a nie do narodów. Oznajmił swe słowo
Jakubowi, ustawy swe i prawa Izraelowi. Nie uczynił tak żadnemu ludowi, dlatego nie
znają jego praw (Ps. 147:19, 20).

Naród żydowski przekazał je narodom po tym, jak Jezus wysyłał ich z Jerozolimy. Gdy zwy-
ciężamy lub „gabar” (w jęz. hebrajskim) w modlitwie i wstawiennictwie, nasze modlitwy i błaga-
nia będą miały moc; będą potężne; będą potwierdzały obietnice, które Bóg wypowiedział
i nadawały im moc. Jednym z najważniejszych aspektów zwycięskiej modlitwy za Izraelem jest
wytrwałość (haht-mah-dah w jęz. hebrajskim). Przed synagogą, zwykle powieszone nad arką,
świeci światło, które nigdy nie gaśnie. Światło to nazywa się „nehr tah-meed”, czyli „stale płoną-
ca” świeca. Wytrwałość oznacza trwanie w Słowie i w modlitwie. Jako stróże na murach za
Jerozolimę mamy ważną rolę do odegrania w czasach ostatecznych i niezwykle ważne jest,
abyśmy byli wytrwali i nigdy, ale to przenigdy się nie poddawali!

Przystąpmy razem na całym świecie do Bożej sali tronowej

18 kwietnia 2014 Yoram Ettinger z gazety „Israel Hayom” poinformował, że wszystko wska-
zuje tutaj na eskalację wywrotowych działań. Oficerowie Sił Obronnych Izraela powtarzają, iż
nie jest to początek trzeciej intifady. Wojskowi twierdzą, że udaje się utrzymywać stabilność
w regionie oraz że współpraca z palestyńskimi siłami bezpieczeństwa układa się stosunkowo
dobrze. Jednakże w każdej chwili ta zaogniona sytuacja może się zmienić w sytuację wymaga-
jącą bezzwłocznej interwencji. Podnoszą głowę ci, którzy mnie osaczyli, niech ich okryje
przewrotność ich warg! (Ps. 140:10).

• Módlmy się, aby 15 maja udało się utrzymać spokój, gdyż Palestyńczycy uznają ten dzień za
upamiętniający Nakbę, a trzy tygodnie później Naksę. Wydarzenia te w połączeniu z tkwią-
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cymi w martwym punkcie negocjacjami pokojowymi i odwołaniem uwolnienia czwartej gru-
py więźniów mogą wytworzyć odpowiednią atmosferę dla eskalacji wrogich działań ze stro-
ny Palestyńczyków. Gdy duch mój omdlewa we mnie, Ty znasz ścieżkę moją;… zastawili
na mnie sidła. …Nie ma dla mnie ucieczki… Panie, do ciebie wołam. …Słuchaj uważnie
błagania mego… (Ps. 142:4-7).

• Błagajmy Pana, aby otoczył Izrael swoimi wojującymi aniołami, chroniąc go przed naroda-
mi, które są „miejscami schronienia (dla Al-Kaidy). Jak nigdy wcześniej w historii globalnego
dżihadu na północ i południe od Izraela w szybkim tempie powstają bazy (Al-Kaidy)” („Aktu-
alności z Izraela”, kwiecień 2014).

• Usilnie prośmy Pana, aby nowe doniesienia mediów na całym świecie, zamiast ostro kryty-
kować Izrael, podawały wiarygodne i budujące informacje, np. o izraelskich szpitalach na
północy, które leczą setki rannych Syryjczyków, w tym dzieci – ofiary toczącej się już czwarty
rok wojny w Syrii. Wiadomo, że syryjscy snajperzy celowo wymierzają w kręgosłupy dzieci,
aby były sparaliżowane. Módlmy się także, by więcej ludzi czytało artykuły takie jak ten o
izraelskiej armii pomagającej ofiarom w palestyńskim wypadku drogowym.

• Wstawiajmy się, aby serca biblijnie wierzących Żydów nie popadły w zniechęcenie po tym,
jak aresztowano ich, gdy próbowali wejść na Wzgórze Świątynne. Chcieli oni złożyć na ofia-
rę kozła, aby wypełnić polecenia hebrajskich Pism odnośnie Paschy. Gazety doniosły, że świad-
czy to o zupełnym braku wolności religijnej dla Żydów na ich własnym Wzgórzu Świątynnym
- miejscu dla nich najświętszym. Zgraja muzułman zaatakowała wtedy policję i żydowskich
odwiedzających. Módlmy się także, aby specjalna podkomisja Knesetu, która bada prawo
Żydów do modlenia się na Wzgórzu Świątynnym, zwróciła się po mądrość do Pisma. Na
ścieżce sprawiedliwości jest życie, lecz droga odstępstwa wiedzie do śmierci (Przyp.
12:28).

• Dziękujmy Bogu za to, że tak liczne tłumy brały udział w Birkat Kohanim – Błogosławień-
stwie Kapłańskim nad narodem żydowskim przy Kotel (Ścianie Zachodniej). Żydowskie Pi-
sma mówią, że zwoływano uroczyste zgromadzenia i my, którzy mieszkamy w Izraelu, nie-
zmiernie się radujemy, gdy widzimy, jak naród żydowski zbiera się, aby się modlić do Boga
i prosić o Jego błogosławieństwo nad nimi i ich rodzinami. Błogosławiony lud, którego Bo-
giem jest Pan! (Ps. 144:15).
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List Stróża Na Murach Miasta redaguje międzynarodowa organizacja Christian Friends of Israel (Chrześcijańscy Przyjaciele Izraela)
z siedzibą w Jerozolimie: CFI, P.O.Box 1813, Jeruzalem 910 15, Izrael, e-mail: cfi@cfijerusalem.org; www.cfijerusalem.org
Z organizacją CFI współpracujemy także w ramach Muru Modlitwy. W Polsce za współpracę z CFI odpowiedzialne jest Stowarzyszenie
Służba Szalom w Oświęcimiu.

• Módlmy się o Batalion Shak'ed Brygady Givati, który stacjonuje wzdłuż granicy z Gazą.
Żołnierze ci natykają się na poważne zagrożenia, ładunki eksplodujące i podziemne tunele
wykopane przez Hamas. Więcej niż włosów na głowie mojej jest tych, którzy mnie niena-
widzą bez przyczyny. (…) którzy mnie zwalczają... (Ps. 69:5).

Wpatrując się w zegar, aby rozpoznać czas,

Sharon Sanders
Współzałożycielka, dyrektorka  Christian Friends of Israel – Jerozolima

www.cfijerusalem.org, e-mail: sharon@cfijerusalem.org

Proszę, przekażcie ten List Modlitewny Stróża na Murach Miasta po całym świecie. Możecie
bezpłatnie rozdawać go na grupach modlitewnych, w kościołach, a także dawać go tym, którzy
modlą się o Izrael.

Tłumaczenie tekstu: Kesja Gaweł


