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Wylewanie naszych serc

Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak
należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Rzym. 8:26

Wstawiennictwo jest ciężarem, bólem i cierpieniem zamkniętymi w naszym duchu, któ-
ry doznaje ukojenia jedynie podczas modlitwy. Kiedy się modlimy, ulga jest jedynie chwilo-
wa, gdyż po paru godzinach ból wraca… Nawet jeżeli wylewamy swoje serce przed Bo-
giem w modlitwie, mamy poczucie, ze ledwie dotknęliśmy sprawy. Tak więc uciekajmy się
do Ducha Świętego, który wstawia się za tym ciężarem. (Lance Lambert)

„Prawo Mojżeszowe nie zawiera wskazówek odnośnie tego, jak należy się modlić: obowią-
zek modlenia się jest traktowany raczej jak coś oczywistego, jako uzupełnienie ofiary, niż coś
wymuszonego czy bardzo rozwiniętego. Trudno sobie wyobrazić, że na początku publiczna
modlitwa nie następowała po każdej publicznej ofierze… w późniejszym czasie z pewnością
stało się to regularną służbą zarówno w świątyni, jak i w synagodze. Poza tą publiczną modlitwą,
zwyczajem wszystkich mieszkańców Jerozolimy było chodzenie do świątyni, jeżeli to możliwe
o tych samych godzinach, na indywidualną modlitwę (zob. Łuk. 18:10; Dz. Ap. 3:1), a ci, których
nie było, mieli otwierać swoje okna na Jerozolimę i modlić się w jej kierunku” (wg Bible Histo-
ry.com). Nie ulega wątpliwości, że ludzie w czasach starożytnych również mieli ciężary na swo-
ich sercach, tak jak i my dzisiaj, ale chodzi o to, jak mówi Lance Lambert, aby modlić się aż
ciężar zostanie zdjęty, a z żydowskiego punktu patrzenia – jeżeli to tylko możliwe, aby modlić
się w kierunku Jerozolimy. Nie jest to zasadą ani nawet sugestią, ale jeżeli świat islamu modli się
w kierunku Mekki, dlaczego my, którzy jesteśmy połączeni z Izraelem przez Jeszuę, nie mieliby-
śmy się modlić w kierunku miejsca, do którego On przyjdzie i skąd będzie panował i królował?
Być może będzie to dla nas kłopotliwe, ale jak już wspomniałam, nie prosimy nikogo, aby tak
czynił, jedynie jeżeli jest tak prowadzony. Jestem pewna, że będzie to miłe Panu. Modlenie się o
pokój dla Jerozolimy (Ps. 122:6) jest zasadniczym i niezbędnym celem naszych modlitw
o Izrael.

Sierpień 2015 / Rok żydowski 5775



– 2 –

Religijni Żydzi powiedzą nam, że hebrajskie słowo oznaczające modlitwę (w jęz. jidysz) to
„dawen”. Dla nie-Żydów dziwnie może wyglądać modlitwa Żydów, jednak niektórzy twierdzą,
że słowo „dawen” pochodzi od słowa „dowaiw”, które oznacza poruszanie ustami i artykuło-
wanie modlitwy. Przypomnijmy sobie, że Abraham był pierwszą osobą, która modliła się po-
ranną modlitwą, Izaak – która modliła się popołudniową modlitwą, a Jakub – modlitwą wie-
czorną, dlatego Żydzi wierzą, że to ich praojcowie zapoczątkowali modlitwy. To czas, aby być
jedno z Bogiem i modlić się w bramach miast aż ten ciężar (w tym przypadku Izrael), który my,
wybrani, aby być stróżami na murach miasta, dźwigamy, zostanie choć na chwilę zdjęty. Ciężar
ten znowu wróci, aby znów go przemodlić – aby nasze modlitwy były jak kadzidło wznoszące
się do Ojca w niebie za Jego wybranym narodem. Kiedy „stajemy w wyłomie” (Ez. 22:30),
oddajemy się sprawie tego, co leży głęboko na sercu Boga Ojca: Jego narodowi, państwu
i mieście. Trwając w tym powołaniu od Boga, musimy być wierni i codziennie podróżować do
Jerozolimy na naszych kolanach lub w Duchu. Tak więc uciekajmy się do Boga i wylewajmy
przed Nim nasze serca w modlitwie i wstawiennictwie jako Jego ukochana własność!

Wejdźmy do Bożej sali tronowej i módlmy się razem

Już rok minął od rozpoczęcia wojny „Operation Protective Eagle” w Gazie. Mimo że ta woj-
na obronna się skończyła – wszystko wskazuje na to, że jeszcze zbyt wcześnie by Izraelczycy
mogli spać spokojnie. Wrogowie Izraela nadal ulepszają broń, by użyć jej przeciwko Izraelowi,
co skłania Izrael do przygotowywania się do kolejnej wojny. Gdy modlimy się konkretnie odno-
śnie tuneli, które są odbudowywane pod ziemiami należącymi do Izraela, módlmy się zgodnie
ze Słowem Bożym. Nie spieszmy się… pozwólmy Panu mówić do każdego z nas podczas mo-
dlitwy… i nie ustawajmy dopóki nie nastąpi przełom. Nie ma znaczenia, jeżeli modlimy się
krótko, ale módlmy się ze współczuciem nad każdym żydowskim domem i rodziną w Ziemi
Izraela, które stale, codziennie, oddają swoich synów i córki do izraelskiej armii, sił powietrz-
nych, marynarki i sił lądowych, by bronili Bożej Ziemi przed tymi, którzy chcą zniszczyć to,
czego dokonał Bóg przywracając swój naród do jego ojczyzny i odbudowując ten piękny kraj.
Hamas ciężko i w zawrotnym tempie pracuje, żeby odbudować swoją podziemną sieć tuneli
terrorystycznych. „Zajmijmy ziemię” (Joz. 1:3) w duchu i pomóżmy zatrzymać działanie sił wroga,
wypełniając to, do czego Bóg nas powołał: do modlenia się i wstawiania za Izraelem.
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• Prośmy Boga w wierze, aby nadal zbawiał Syjon i posilał swój naród, by budowali miasta
Judei i Samarii, aby ludzie, powracając do ojczyzny mogli nadal mieszkać w swoich domach.
Albowiem Bóg wybawi Syjon i odbuduje miasta ziemi judzkiej, i zamieszkają tam,
i posiądą ją. Ps. 69:36

• Wypowiadajcie Boże obietnice nad Izraelem o tym, że potomkowie Abrahama, Izaaka
i Jakuba będą kochać Wszechmocnego z całego swojego serca i odziedziczą błogosławień-
stwo dane ich praojcom. Potomkowie sług jego odziedziczą ją i osiądą w niej ci, którzy
miłują imię jego. Ps. 69:37

• Módlmy się o przesiąkniętych złem terrorystów (nie błogosławmy ich… jedynie módlmy
się o nich). Nawet ci najbardziej zatwardziali mogą zostać dotknięci przez Ducha Bożego
i przemienieni. Być może nie będzie to jakaś wielka liczba, ale módlmy o tę garstkę, która
może doznać przemiany. Organizacja „The Voice of Martyrs” („Głos Męczenników”) donio-
sła ostatnio na łamach „Christian Post”, że jeden z saudyjskich szejków, który szkolił bojow-
ników ISIS, poprosił o Biblię po tym, jak „obrzydło mu już zabijanie”. Historia ta wydaje się
być prawdziwa. „Doniesienia Głosu Męczenników z wrogich narodów, do których dostęp
jest ograniczony, są weryfikowane dzięki kontaktom, które mają tam, gdzie pracują” (wg
artykułu Nicoli Menzie z Christianpost.com, 6 lipca 2015). Tymi opętanymi przez demony
ludźmi zawładnął „duch błędu” i duch antychrysta (1 Jana 4:3). Są bardzo chorzy i dlatego
proszę, módlmy się o ich zbawienie. Stróżujmy w modlitwie (I Piotra 4:7).

• Przypominajmy Panu o Jego obietnicach wobec tych, którzy są mu wierni. Wstawiajmy
się za małymi dziećmi, młodzieżą i rodzinami, którzy są chrześcijanami, a są krzyżowani,
paleni żywcem, przywiązywani do drzew i rozstrzeliwani – a wszystko to dlatego, że nie
wyrzekli się swojej wiary. Są to męczennicy za wiarę, którzy nie pokłonili się przed innym
bogiem. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego?
Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie
lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się. (I Piotra 3:13–14)

• Wstawiajmy się za licznymi chrześcijanami, którzy nadal są w Syrii – państwie, które nie
wygląda już tak jak na starych mapach (to samo tyczy się Iraku). Runął stary porządek świata
na Bliskim Wschodzie. Tamtejsze kraje toną powoli jak Titanic.

• Módlmy się za Izraelem, gdyż Hamas robi wszystko, aby poprawić swoje możliwości mor-
dowania niewinnych ofiar w Izraelu. Materiały, które miały być użyte do odbudowania Gazy,
zamiast w ręce ludu, dostają się w ręce bojowników. W podziemnej sieci terrorystycznej
powstają nowe tunele. Odbudowa Gazy ma miejsce pod ziemią, a nie na powierzchni. Dzię-
kujemy Bogu za nową technologię, która umożliwia Izraelowi lokalizację podziemnych tune-
li. Módlmy się o uwolnienie Izraela od jego wrogów.
     Przywódcy Iranu nadal przysięgają, że Izrael zostanie zniszczony i że jego istnienie jest
tylko tymczasowe. Irański ajatollah Ali Akbar Haszemi Rafsandżani nie ustaje w przechwał-
kach, że pewnego dnia Izrael zostanie siłą wcielony w ciało starożytnych narodów i ten histo-
ryczny region zostanie wymazany z powierzchni mapy. Otwarcie kłamie, że „Tel Awiw wie,
że Iran posiada już broń nuklearną”. Wyraża swoje motywacje mówiąc, że „okres pożytecz-
ności Izraela skończy się” (wg Hany Levi Julian, analityka wiadomości z Bliskiego Wschodu).
Tymczasem Hamas, którego nazwa, jak wiemy, oznacza „przemoc”, nadal prowadzi konflikt
w Strefie Gazy. Myśląc o Hamasie, rozważmy biblijne proroctwa, które mówią o całkowitym
zniszczeniu Filistyńczyków w czasach ostatecznych, gdyż w oparciu o fakty historyczne to
Filistyńczycy zajmowali tereny dzisiejszej Strefy Gazy. Gazą rządzi ugrupowanie terrorystyczne
Hamas, ale nadejdzie dzień, gdy słuch o nim zaginie. Poza Iranem i Hamasem, granicom
Izraela zagraża jeszcze ISIS (wg „Israel News Digest”, 6 czerwca 2015). Jak donosi nasz
korespondent, premier Benjamin Netajahu zauważył, iż obecnie żydowskie państwo ota-
czają islamiści, a minister obrony Mosze Ja’alon powiedział, że „terroryzm zalał Bliski Wschód”.
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• Módlmy się, aby krzyk radykalnego islamu, który brzmi bardzo groźnie, został uciszony
oraz aby na Bliskim Wschodzie zapanował pokój. Jako chrześcijanie modlimy się o powrót
Jeszui (Jezusa), gdyż to On jest jedynym Księciem Pokoju, który może go zaprowadzić. Tylko
ktoś taki jak Jeszua może powstrzymać falę dzieci i potomków Hagar, którzy mają charakter
dzikiego osła i każdemu się sprzeciwiają. Musimy się modlić o powrót Jeszui słowami „Ba-
ruch Haba Be Szem Adonai” – Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim (Mat.
23:39).

• Dziękujmy Bogu, że znamy Jego Słowo i że słowa przywódców Iranu o zniszczeniu Izraela
się nie spełnią. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyzna-
czył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy… jeżeliby te prawa miały się zachwiać przede
mną – mówi Pan – to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni.
(Jer. 31:35-36)

• Chwalmy Boga za to, że jest mocniejszy niż wrogowie Izraela i że będzie za niego walczył.
Tak mówi Pan Zastępów: Oto ja złamię łuk Elamu (Iranu), podstawę ich potęgi. I spro-
wadzę na Elam cztery wiatry z czterech krańców nieba, i rozproszę ich na wszystkie te
wiatry, i nie będzie narodu, do którego by nie przyszli rozproszeni Elamu. (Jer. 49:35-36)

• Prośmy Pana, aby złożył ciężar na serca wierzących w Kościele i aby częściej i gorliwiej
modlili się, gdyż Izrael znajduje się w bardzo ciężkim położeniu. My, którzy przyjęliśmy żydow-
skiego Mesjasza, Jeszuę, powinniśmy poświęcić swój czas dla sprawy Izraela.
Kto wie, czy Wasza modlitwa nie będzie tą, która pomoże jakiemuś żołnierzowi

być silnym jak Dawid na Wzgórzach Golan i na granicy ze Strefą Gazy? Kto wie, czy
Wasza modlitwa nie będzie tą, która pomoże ocalić tych, którzy zostali porwani lub
uwięzieni? Kto wie, czy Wasze wstawiennictwo nie pomoże wpłynąć na podjęcie wła-
ściwej decyzji o właściwym czasie przez rząd Izraela? Nie ustawajmy i módlmy się…


