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Wierne stanie w modlitwie o Izrael

Niech się zawstydzą i cofną wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu! Ps. 129:5

Marzec 2015 / Rok żydowski 5775

Współcześni Machabeusze (źródło: IDF)

Powstań, przyjdź nam z pomocą i wyzwól nas dla łaski swojej! Ps. 44:27
Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim. Ps. 119:105

Antysemityzm, który chował się gdzieś po II wojnie światowej, teraz znów zaczął się ujaw-
niać. Obecnie osiąga swoje szczyty. Napiszę o tym więcej w naszym kolejnym magazynie „For
Zion’s Sake” (http://cfijerusalem.org/web/index.php?option=com_docman&view=list&slug=for-
zions-sake&Itemid=206). Antysemityzm to choroba ducha. Każdy, kto ma z nim coś wspólne-
go, jest zwiedziony i nie studiuje Pisma Świętego mając na uwadze Żydów, lecz czyta Słowo
Boże pomijając jego kontekst; a tym samym nie obchodzi go Izrael i naród żydowski. Nie mają
dla niego żadnego znaczenia. Dotyczy to przede wszystkim wielu dzisiejszych duchownych.
Zatrważająca byłaby sytuacja, gdyby Izrael nie istniał. Stałaby się straszna rzecz dla naszych
narodów, gdyby Izrael został pokonany. Jeżeli nie byłoby Izraela, nie nastąpiłoby powtórne przyj-
ście Jezusa, co byłoby druzgocące – ponieważ Jezus ma powrócić do Jerozolimy. To właśnie

tutaj musi przyjść. Do antysemityzmu chrześcijan do-
chodzą jeszcze nienawiść i uprzedzenia świeckich
mediów oraz nieuzasadniony sprzeciw świata wobec
Izraela i Żydów. Oby Izrael, który słyszał, jak przez
wieki Bóg ich ocalał i co uczynił dla ich praojców, pa-
miętał, że zwracali się oni do Pisma i żywego Boga
Izraela. Ziemi, do której powrócili, nie zdobyli mie-
czem i siłą wojskową, lecz dzięki prawicy Bożej mocy
i potęgi. To dzięki Niemu pokonywali i deptali swoich
wrogów – za każdym razem gdy powstawali oni prze-
ciwko Izraelowi. W naszych modlitwach powinniśmy
prosić, aby CAŁY Izrael, jako naród, powrócił do Pana,
aby nie pokładali ufności w swoim „łuku” i „mieczu”,
lecz jedynie w Bogu, który pragnie ich zbawić. Wspa-
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niałą oznaką tego, że Izrael zmierza we właściwym kierunku, jest to, iż wyniki ostatnio przepro-
wadzonej ankiety pokazują, że większość Izraelczyków jest zainteresowana studiowaniem Bi-
blii. Ankieta ta obejmowała zarówno „świeckich” jak i „tradycyjnych” Żydów, ale nie zmienia to
faktu, że Izraelczycy są zainteresowani zdobyciem większej wiedzy i zrozumienia Słowa Boże-
go. Ankieta Instytutu Motagima pokazała, że 54% ankietowanych czuje, że ma jedynie podsta-
wowe pojęcie o swojej wierze, a 57% pragnie poświęcić różną ilość czasu na codzienne czyta-
nie Biblii.

Podczas Chanuki 2014 izraelski rząd rozpoczął trzyletnie ogólnokrajowe studium biblijne
pod hasłem „Projekt 929”. Nazwa ta pochodzi od liczby rozdziałów w Tanachu (znanym chrze-
ścijanom jako Stary Testament). Celem tego projektu jest zachęcenie wszystkich Izraelczyków
do czytania Biblii (wg „Israel Today”, 4 lutego 2015).

Maleńki Izrael

Naszą modlitwą jest, aby Izrael stał
się „światłością pogan” (Iz. 49:6). Aby tak
się stało, Izrael musi znać Słowo Boże.
Chociaż wiemy, że nastąpi to, gdy Me-
sjasz powróci, wierzę, że wszędzie
w Izraelu można zobaczyć oznaki tej „ro-
snącej światłości”. Izrael zajmuje czo-
łową pozycję w technologii, medycynie
i nauce. Jest też dobrym sąsiadem dla
wszystkich, którym udziela pomocy, gdy
tego potrzebują. Jednak celem Izraela
powinno być przodowanie w sprawie-
dliwości i świętości, a te pochodzą jedy-
nie ze znania Bożego Słowa. Ostatecz-
nie jego celem powinno być zbawienie,

kiedy powróci Mesjasz. Przeprowadzona ankieta pokazuje też, że to Duch Święty sprawia ten
rosnący głód Bożego Słowa. Nadszedł czas, aby Biblia znów stała się najpoczytniejszą książką
w Izraelu, a naród ten ponownie był ludem tej Księgi. Módlmy się, aby Bóg posłużył się „Projek-
tem 929” i przy jego pomocy wzbudził w narodzie Izraela gorliwość dla Pisma Świętego. Izrael
musi je poznać, aby mogli poznać ich prawdziwą tożsamość w Panu. Módlmy się, aby czytali
biblijne proroctwa i liczne obietnice Boga dane im jako narodowi, aby mogli odnaleźć Odkupi-
ciela w hebrajskich pismach, gdyż On tam jest. Radujmy się, że ten nowy program jest dostępny
oraz że premier Izraela studiuje Pismo i wszędzie pojawia się zainteresowanie Bogiem.

Wejdźmy razem do Bożej sali tronowej

• Oddajmy Bogu chwałę za ojca Gabriela Nadafa – duchowego przywódcę izraelskiego „Fo-
rum rekrutacji chrześcijan”. Rozmawiał on z przewodniczącym związku nauczycieli izrael-
skich, Yossim Wassermanem oraz ministerstwem edukacji na temat szkód, jakie może spo-
wodować rozprowadzanie broszury zatytułowanej „Echa edukacji” w języku arabskim. Bro-
szura ta nawołuje palestyński ruch oporu, do krzywdzenia izraelskich żołnierzy. Ojciec Nadaf
z odwagą NIE przemilczał tej sprawy, gdyż obawiał się, że wrogowie Izraela mogą zaszko-
dzić obywatelom Izraela! Dziękujmy Bogu, że posłużył się głosem tego człowieka, aby stanął
w obronie Izraela! Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie
spocznę… Iz. 62:1 Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie! Iz. 62:6b
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• Dziękujmy Panu za zainteresowanie czytaniem Pisma w całym Izraelu. Może się to dziać
jedynie dzięki mocy Bożego działania i Jego Duchowi Świętemu. Potem synowie Izraela się
nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach
ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci. Oz. 3:5

• Błagajmy Pana, aby Jego obietnice końca czasów dla Izraela zaczęły się wypełniać. …gdyż
da wam obfity deszcz jesienny i ześle wam, jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosen-
ny. (…) A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki
prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także
na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha. Joel 2:23, 3:1–2 We właści-
wym czasie to wielkie wylanie sprawi, że tłumy otrzymają namaszczenie Ducha Świętego.

• Wstawiajmy się za duchowymi przywódcami Izraela, aby nie prowadzili narodu jedynie
w kierunku tradycji, lecz w kierunku Pisma. Oby Słowo Boże zwyciężyło w Izraelu w tych
czasach. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony; gdyż na
górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie… Joel 3:5

• Módlmy się żarliwie za tak wielu ludzi w Izraelu, którzy szukają prawdy i zwracają się do
Pisma po objawienie. Kiedy naród idzie za Bogiem, będzie się radował. Bóg wiele czyni po-
przez swojego Ducha i radujemy się z Nim, że Jego Słowo mówiące o tym, że przyjdzie taki
dzień, gdy naród ten stanie się najbardziej duchowym narodem na świecie a Jerozolima naj-
bardziej duchową stolicą świata, wypełni się. Wierzę, że słowo z Listu do Hebrajczyków
8:11 już wkrótce się wypełni. I nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata,
mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego
z nich. Wszyscy będą znać Pana. Musimy się modlić o to błogosławieństwo nad tą ziemia
i narodem.

• Szczerze dziękujmy Panu za to, że mamy premiera, który studiuje Pismo i zna miejsce
Izraela w Bożym planie. Pamiętajcie o nim zawsze w swoich modlitwach, gdyż sprawuje on
władzę i kieruje tym ukochanym narodem. Przede wszystkim więc napominam, aby zano-
sić… modlitwy… za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie
wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. I Tym. 2:1–2
Na tym przewrotnym świecie panuje straszliwa ciemność, ale światło Pana Boga Izraela świeci

coraz jaśniej, gdyż w Jego Słowie zapisane są znaki, które będą nam mówiły o dniach końca
(znanych również jako „czasy ostateczne”). Nie możemy dać się zaskoczyć. Nie jesteśmy dziećmi
ciemności lecz światłości, tą prawdziwą światłością świata. Pośród wszystkich tych „złych wia-
domości”, które słyszymy, radujmy się w Bogu naszym Zbawicielu – Bogu Izraela – że tak liczne
osoby w Izraelu nie chcą jedynie tradycji – lecz Pisma. W Izraelu naprawdę jest wielu wierzą-
cych – wielu wierzy we Wszechmocnego, lecz wielu wierzy też we Wszechmocnego i objawio-
nego Mesjasza. Jako dzieci światłości módlmy się za tymi, którzy nadal tkwią w ciemności. Tak
dużo ludzi nienawidzi tego narodu bez powodu i do nas należy gorliwa modlitwa za każdym –
nawet za wrogami Izraela – aby doszli do poznania Świętego Izraela.

Współzałożycielka, dyrektorka
Christian Friends of Israel – Jerozolima
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Czuwając razem

Sharon Sanders



– 4 –

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.

Wydawca: Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu, ul. Kilińskiego 4/104, 32-600 Oświęcim
Redakcja: Zespół redakcyjny Stowarzyszenia Służba Szalom • Zdjęcia: Archiwum Szalom

Konto: BANK PEKAO S.A. I o/Bielsko-B. Filia nr 1 w Oświęcimiu nr 12 1240 1170 1111 0010 1577 1468
DTP i druk: Wydawnictwo i Drukarnia Logos Press  •  www.logospress.pl

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.


