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Wrzesień 2013, rok żydowski 5774

LIST MODLITEWNY
STRÓŻA NA MURACH MIASTA

Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę; muszę wypatrywać i ba-
czyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę.

Hab. 2:1

Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem
stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem… lecz nie znalazłem.

Ez. 22:30

Stanie w wyłomie, budowanie muru, wspólne przynoszenie wyłomu przed Pana, wstawiając
się za krajem było czymś, czego oczekiwał Bóg, lecz nie znalazł żadnych wstawienników.
W kontekście tego fragmentu, Bóg gniewał się na Izrael i potrzebował kogoś, zaledwie jednej
osoby, aby stanęła w wyłomie o Jego ziemię, tak by Bóg tej ziemi nie zniszczył. Zastanawiam się,
czy dzisiaj – w erze przywracania Izraelowi jego ziemi, w co Bóg jest zaangażowany całym
sercem – znajdzie On wstawienników gotowych, by stanąć przed wszelkimi wyłomami lub
otworami za Ziemią Izraela dla chwały Pana i dla Jego ludu. Oto teraz JEST ten dzień odrodzenia
i Bóg obiecał bronić swojego ludu, Izraela, pomimo jego licznych grzesznych ścieżek. Stanowią
oni obecnie „łatwy cel”, gdyż są w samym środku pola minowego, otoczeni przez pełnych
nienawiści wrogów tego kraju, ludu i ich Boga.

Zakończyliśmy właśnie świętowanie Rosz Haszana – żydowskiego Nowego Roku i weszli-
śmy w nowy początek i nowy etap dla Izraela. Powinniśmy wsłuchiwać się w odwieczny dźwięk
szofaru, żeby nas obudził…. obudził nas do czasów ostatecznych, w których żyjemy. Dźwięk
ten powinien zapaść nam głęboko w serca i pobudzić nas do modlitwy i wstawiennictwa… gdyż
to z pewnością jest ten czas, aby strzec i modlić się. „Szofar w Nowym Testamencie wzywa nas,
abyśmy byli gotowi na powrót Pana. Przywołuje nas, abyśmy powrócili do Niego i przywołuje
Izrael: «Powróć, o Izraelu». Hebrajskie słowo «powróć» to słowo «szuwah» w trybie rozkazują-
cym, które tłumaczy się też jako «pokutuj». Pokuta to główne przesłanie Ozeasza oraz każdego
Bożego proroka. Pokuta to także najważniejsze przesłanie Ewangelii. Większość nauczania Je-
szui stanowiły nawoływania do pokuty… Pokuta oznacza odwrócenie się, porzucenie grzechu
i rozpoczęcie czynienia dobra… To wezwanie, aby zaprzestać łamania Bożych przykazań i po-
wrócić do Jego Tory… Mistrz przyszedł z przesłaniem pokuty, zawsze nauczając: Upamiętajcie
się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios (Ew. Mat. 3:2). …upamiętaj się, i spełniaj uczynki
takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie
upamiętasz (Obj. 2:5)” (wg The Weekly eDrash, First Fruits of Zion, ffoz_israel@ffoz.org).

Niektóre portale internetowe pytają: „Czy krwistoczerwone księżyce, które mają się poka-
zać na niebie w 2014 i 2015 roku, to zapowiedź wojny dla Izraela?” W żydowskim Talmudzie
zapisana jest stara tradycja. Żydowski Talmud (księga ze zbiorem tradycji/komentarzy) podaje:
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„Zaćmienie księżyca to zły znak dla Izraela. Kiedy księżyc ma kolor czerwony (jest to znak, że),
miecz zbliża się na świat” (wg Investment Watch News, Alf and Julie Saunders).

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że może nas czekać okres wojny… jednakże nie mamy
pewności; dlatego przygotowujemy się do wojny i jednocześnie jesteśmy dobrej myśli, że Bóg
do niej nie dopuści. Rządy Obamy najwyraźniej ukierunkowane są na atak na Syrię i oddziały
Stanów Zjednoczonych szybko zajmują pozycje, co z pewnością może doprowadzić do wojny.
Jeżeli tak się stanie, istnieją duże szanse, że Assad zaatakuje Izrael. Ostatnio ogłosił listę poten-
cjalnych celów swojego ataku. Nagłówki w Izraelu informują: ŻELAZNA KOPUŁA ROZMIESZ-
CZONA NA OBSZARZE JEROZOLIMY. Chociaż stanowi to tylko część rutynowych ćwiczeń,
ludzie zastanawiają się, czy kopuła ta pozostanie już w stolicy. Kolejny nagłówek: ATAKI STA-
NÓW ZJEDNOCZONYCH BĘDĄ WIĘKSZE NIŻ ZAKŁADANO… anonimowy urzędnik po-
wiedział wiadomościom ABC, że planowana operacja wojskowa przyniesie więcej szkód rzą-
dowi Syrii w przeciągu kilku dni „niż syryjscy buntownicy w czasie trwającej prawie dwa lata
wojny domowej… przewiduje się, że kampania powietrzna będzie trwała co najmniej dwa dni…
Stany Zjednoczone ostrzegą Israel kilka godzin przed atakiem… premier Izraela zwołał gabinet
bezpieczeństwa” (wg Jeruslaem OnLine, 8 września).

…ja się… modlę (Ps. 109:4). To że wydajemy się zmierzać ku wojnie i krwistoczerwonym
księżycom (Lance Lambert już wcześniej mówił na temat tych znaków) jest bardzo niepokoją-
ce. Musimy więc teraz, bardziej niż dotychczas, modlić się o Izrael i naród żydowski i stać razem
z nimi w tym trudnym czasie, który ich czeka. Proszę, przekażcie ten list tak wielu osobom,
które kochają Izrael, ile znacie – aby zaczęły się modlić.

STAŃMY RAZEM W WYŁOMIE: Oto Ja uczynię z Jeruzalemu puchar taczania się dla wszyst-
kich ludów wokoło. Niedola dotknie także Judę przy oblężeniu Jeruzalemu. W owym dniu uczynię
z Jeruzalemu ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy, kto go będzie podnosił, ciężko się zrani…
lecz nad domem Judy będę miał oczy otwarte… Mieszkańcy Jeruzalemu mają swoją moc w Panu
Zastępów, w swoim Bogu (Zach. 12:2–9). Proroctwo to wydaje się czekać na wypełnienie…
Wierzę we wspaniałe zwycięstwo, które przyjdzie na Izrael w taki lub inny sposób, jednak
walka może być zaciekła i modlimy się, aby wielu zwróciło się do Boga i pokutowało – zarówno
z narodów, jak i Izraela. Oby szofar dotknął wielu dusz i sprowadził je na duchową ścieżkę
prowadzącą do Wszechmocnego Boga – Boga Izraela.

• Przynośmy w modlitwie północne granice Izraela, gdyż narastają tam napięcia. Na Izrael
wymierzone są rakiety. Według doniesień w Libanie jest 70 tys. rakiet, a wszystkie są ukryte
w zabudowaniach cywilnych. Niech okryją się hańbą oskarżyciele moi i niech się przyodzieją
swym wstydem jak płaszczem! (Ps. 109:29)

• Wstawiajmy się za południowymi granicami, gdyż Hamas dysponuje 10 tys. rakiet. Głęboki
niepokój budzą też ogólnoświatowe ogniwa dżihadu. Słowami nienawistnymi otaczają mnie
i zwalczają mnie bez przyczyny (Ps. 109:3).

• Stróżujmy w sprawie Iranu, który nadal powiększa swoją zdolność wyrzutu gromadząc
zapasy ogromnych ilości uranu nisko wzbogaconego.

• Módlmy się, aby Syria i jej sprzymierzeńcy nie zaatakowali Izraela natychmiast po tym, jak
Stany Zjednoczone lub jakakolwiek inna koalicja zaatakuje syryjskie rządowe siły zbrojne.
Moab miednicą moją do obmywania, na Edom rzucę sandał mój… (Ps. 108:10).
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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 żarliwie, żeby te tysiące Izraelczyków, które nie mają masek gazowych, zacho-
wało spokój. Módlmy się, aby poczta, która nadzoruje dystrybucję masek, była w stanie
sprostać zapotrzebowaniu na nie.

Teraz jest czas, aby się modlić i oby Pan nie zastał nas śpiącymi. Wiem z doświadczenia, że
wiele razy muszę zmuszać się do modlitwy, kiedy jestem pod presją różnych wymogów i grafi-
ków. Ci, którzy zostaną uznani przez Pana za prawdziwych wstawienników, będą mieli wielką
władzę w Niebiosach. To szczególne wezwanie, a szofar brzmi teraz głośno! Pamiętajmy: PO-
KUTA, ZBAWIENIE i WYBAWIENIE powinny stanowić główne punkty naszych modlitw o ko-
gokolwiek. Zwiedzione narody arabskie potrzebują prawdy, a Izrael potrzebuje mocniejszej
wiary w jego Boga – Boga Izraela! (Ew. Jana 3:15–16, V Mojż. 6:5).

Do czasu Jego przyjścia,

  Sharon Sanders
Współzałożycielka/dyrektor Chrześcijańskich Przyjaciół Izraela – Jerozolima

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