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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.

Strzeżenie bram

…aby oni i ich synowie stróżowali przy bramach świątyni Pana, to jest Namiotu Zgromadzenia… I Kr.
9:23

W sierpniu 2015 odkryto bramy Goliata, co do istnienia których nie było pewności oraz wejście do
słynnego biblijnego miasta Gat. Profesor Aren Maeir jest dyrektorem ekspedycji rodziny Ackerman do
Gat z Uniwersytetu Bar-Ilan. Gat to miasto, które niegdyś okupowali spiskujący przeciwko Izraelitom
Filistyni – ich zażarci wrogowie. To stamtąd pochodził Goliat. Gat miało rozległe, potężne i złożone
obwarowania. Stalowe pręty bramy były mocne, solidne i niezłomne, żeby przetrwać wielką siłę i na-
pór. Uważano je za niezniszczalne, tylko moc Wszechmocnego Boga mogła je zniszczyć – tak jak
i pokonała Goliata jednym małym kamykiem, rzuconym przez właściwą osobę – drobnego Dawida.
Wróg stoi u bram, jak to powiedział wspaniały kaznodzieja z Times Square w Nowym Jorku – Carter
Conlon. To tak jakby pojawiły się „palce ręki ludzkiej” (Dan. 5) i napisały na niebie naszego świata coś
w rodzaju: „Wasze królestwa są podzielone”.

Oglądamy upadek silnych narodów świata, wokół nas szerzy się niemoralność, zepsucie, bezboż-
ność i bezprawie i możemy się pytać samych siebie: „Co się stało z naszym narodem? To nie ten sam
kraj, w którym wyrastałem!” Na przestrzeni lat kielich nieprawości we wszystkich narodach podniósł
się do niebezpiecznego poziomu, a bez pokuty nie ma nadziei. Jednak jeżeli następuje pokuta, pojawia
się wielka nadzieja!

Podobnie i ten ukochany naród izraelski musi prosić Boga o przebaczenie za to, że pozwolili, by
wkradło się do niego zbyt wiele dróg narodów oraz za jawne nieposłuszeństwo Bożym przykazaniom.
Potrzebujemy w duchu modlitwy wzmocnić pręty bram wejściowych, aby nie wpuścić wroga, który
próbuje objąć kontrolę nad tym narodem (oraz nad naszymi narodami). Wszechmogący Bóg jest na-
szym suwerennym Panem.

Stójmy u bram każdego dnia i módlmy się o Izrael, Jerozolimę – Boże miasto wybrane, żołnierzy
i odważnych wojowników w dzisiejszym wojsku w Izraelu, a także w naszych własnych narodach, aby
mieli pokorne serca i mogli wyznawać swoje odstępstwa i wszelkiego rodzaju zło, które rodzi się
z pychy i humanizmu. Walczmy z tym wiarą, gorliwą i wszechobecną modlitwą – w ten sposób możemy
umacniać pręty bram! Bóg błogosławi każdego wstawiennika i wojownika modlitewnego, który stoi
mocno z bronią w ręku – bronią, która nie jest cielesna, lecz ma Bożą moc!

Wejdźmy do sali tronowej
• Módlmy się żarliwie w sprawie braku pokory serc w Izraelu i naszych własnych krajach wśród

tych, którzy sprawują urząd publiczny, stoją u władzy i stanowią autorytety religijne. A ty, jego
synu, Belsazarze, nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko wiedziałeś. Dan 5:22

• Błagajmy Pana, aby otwierał oczy na fakt, że często nie oddaje się Bogu chwały za osiągnięcia
w medycynie, nauce, archeologii, technologii i wszelki postęp w poznaniu i wiedzy. Ludzie zbyt
często dziękują innym ludziom, a to Bogu powinni zacząć oddawać całą chwałę! …a Boga,
w którego ręku jest twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie twoje drogi, nie uczciłeś. Dan. 5:23
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Sharon i Ray
Sanders

Do czasu Jego przyjścia,

Sharon Sanders

• Dziękujmy Panu, że ma moc zniszczyć rakiety o zasięgu 1000-1500 m grożące eksplozją  na
Bożej ziemi – na gęsto zamieszkałym obszarze środkowego Izraela. Oby zostały obalone tok-
syczne ideologie i kłamstwa złego, które dążą do tego, aby wszystko zdominować. Opierają się
na ludzkim błędzie, a nie na słowie Boga.

• Dziękujmy Bogu, że Siły Obronne Izraela zamknęły wejście do 10 tuneli, które znajdowały się
pod ogrodzeniem bezpieczeństwa na Zachodnim Brzegu. Tak właśnie wygląda wzmacnianie prę-
tów bram Izraela.

• Módlmy się o chrześcijańskich wojowników modlitewnych i wstawienników na całym świecie, któ-
rzy są z dala od gąszczów rozłamów pomiędzy izraelskimi ugrupowaniami religijnymi i świeckimi.
Jedynie Boża jedność może przynieść prawdziwe odkupienie, o które się wszyscy modlimy dla Izraela
i narodów. Pamiętajmy, że wielkim przywódcom zależy przede wszystkim na dobru ich narodu i kraju.

• Módlmy się, żeby ci, którym powierzono odpowiedzialności przywódcze, zajęli się problemami istniejącymi
w Izraelu i tymi, które się jeszcze pojawią (wszelkiego rodzaju niemoralność, narkotyki, wysiedlanie żydow-
skich społeczności, parady gejów, sponsorowane przez Iran nacieranie na granice Izraela, ISIS, brak chęci ze
strony europejskich społeczności żydowskich do imigracji do Izraela i wiele więcej).

• Módlmy się, aby wszyscy w Knesecie szukali Pana (II Kr. 26:5). Bóg ma moc pomóc i przezwy-
ciężyć wszelkie zło (II Kr. 25:8). Izrael nie powinien szukać żadnych bożków tego świata, jedynie
przymierza z Bogiem (II Kr. 25:20). Oby przywódcy Izraela otrzymali w swoich sercach zrozu-
mienie odnośnie tego, czego Bóg chce od Izraela.

• Stróżujmy z uwagą, gdyż zbliża się jeszcze większa ciemność. Carter Conlon mówi: „Posłu-
chajcie… jeżeli nie widzicie teraz ręki Boga, to coś jest nie tak. Napis pojawia się na ścianie w tej
godzinie, w której teraz żyjemy”. Zło próbuje się wedrzeć, tworząc półokrąg przypominający
islamski półksiężyc wokół Bliskiego Wschodu włącznie z Izraelem. To czas, aby Izrael wraz z nami
wszystkimi zaczął się jeszcze mocniej modlić, abyśmy uniżyli się i modlili. …i ukorzy się mój lud,
który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić… (II Kr. 7:14).

• Stójmy w wyłomie, bo Liban, Hezbollah, ISIS, terroryści z Palestyny i Gazy, Syria i wszyscy
wrogowie Izraela wymachują szabelką. Jakakolwiek przyszła konfrontacja między Izraelem a Ira-
nem wstrząśnie ziemią. Jeżeli wybuchnie wojna, Izrael będzie potrzebował naszej pomocy prak-
tycznej i modlitewnej. Patrz, jak liczni są nieprzyjaciele moi i jak zawzięcie mnie nienawidzą!
(Ps. 25:19). Konfrontacja na północnej granicy natychmiast stanie się walką na dwóch frontach.
Gdziekolwiek jesteście jako stróże, po którejkolwiek stronie bramy stoicie, umacniajcie pręty,
aby nie nastąpiła inwazja na piękny rejon północnej Galilei. Trzymając w rękach miecz obosieczny,
stójcie na obietnicach Boga Izraela i umocnijcie swoją wiarę w Bogu. Jeszua (Jezus) będzie prowa-
dził nas, chrześcijan i kierował naszymi ścieżkami przez Ducha Świętego, kiedy będziemy szukać
posilenia w Bożym Słowie.

Nasze pozycje muszą być niezachwiane. Musimy być gorliwi. Żyjemy w ciężkich czasach i powinni-
śmy czuwać duchowo, aby rozpoznawać Boże serce do tego drogiego ludu i modlić się, by niewierzący
przyszli do poznania prawdy. Oby to wielkie żniwo ludzi, złapanych obecnie w sieć islamu, zostało
wyzwolone. Oby Izrael znał swoje powołanie i godnie w nim chodził.


