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Modlitwa bez ograniczeń czasowych

Wejrzyj na modlitwę swojego sługi i na jego błaganie, Panie, Boże mój, wysłuchaj
wołania i modlitwy, jaką twój sługa zanosi dziś do siebie. I Król. 8:28

Jak podaje tradycja, patriarchowie ustanowili trzy dzienne modlitwy (wg „Berachot
26b”). Mojżesz ustanowił „szacharit” (modlitwę poranną), Izaak „minchę” (modlitwę
popołudniową), a Jakub „maariw” (modlitwę wieczorną). Jednak nie ustanowili formal-
nego tekstu tych modlitw. Chodzi raczej o to, że ustalili oni pory modlitwy. Sama ilość
modlitw nie pochodzi ze spisanego prawa, ani też ich porządek (jak i tekst – dodaje
„Kesef Miszne”). Tora nie podaje również określonej pory (dnia) na modlitwę. Dlatego
kobiety też powinny się modlić, ponieważ jest to dotyczący wszystkich nakaz, który nie
zależy od czasu. Nakaz ten wymaga, aby dana osoba prosiła usilnie Boga, modliła się
codziennie wysławiając chwałę Świętego i Błogosławionego, a następnie zanosiła swoje
potrzeby z pokorą i błaganiem.
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Powinno się oddawać Bogu chwałę i dziękczynienie za dobro, które nam okazuje.
Każdy, według swoich możliwości, powinien o tym pamiętać. Rambam (wpływowy śre-
dniowieczny badacz Tory) dodał do tego kontekst historyczny: „W taki sposób modlono
się od czasów Mojżesza aż do Ezdrasza. Jednak kiedy naród izraelski przebywał w nie-
woli w czasach niegodziwego Nebukadnesara, był rozproszony po Persji i Grecji, po-
między innymi narodami. Na tych ziemiach rodziły się im dzieci, które mówiły mie-
szanką wielu języków. Kiedy wypowiadały się o swoich potrzebach, nie potrafiły tego
zrobić w jednym języku, jak to jest napisane (Ks. Nehemiasza 13:24): Z ich dzieci połowa
mówiła po aszdodycku, czy innym językiem tych ludów, lecz nie umieli już mówić po żydow-
sku. Kiedy Ezdrasz i jego bejt din zobaczyli, jak się sprawy mają, wprowadzili Szemone
Ezre (główną modlitwę dla wszystkich Żydów)” – Rabbi Jaakov Klass.

Pamiętajmy, że nawet jeżeli mamy ustalone pory modlitwy – rano, w południe lub
wieczorem, to w ciągu całego dnia możemy w każdej chwili i bez żadnych ograniczeń
czasowych modlić się do Pana. Na poniższych zdjęciach widać, jak odwiedzamy żołnie-
rzy w pobliżu pola walki. Możecie zauważyć, że jeden z żołnierzy, w samym środku dnia,
zatrzymał się na moment, aby oddać Bogu chwałę i dziękczynienie. Właśnie o tym jako
chrześcijanie powinniśmy zawsze pamiętać – aby znaleźć czas, by oddawać Bogu cześć
za każdym razem, gdy Duch Święty nas do tego pobudzi.

„Komnata ta nazywała się komnatą Pokoju”

„Pielgrzyma zaprowadzono do dużej komnaty na piętrze, której okna zwró-
cone były na południe. Komnata ta nazywała się komnatą Pokoju” (z „Wędrówki
Pielgrzyma”). Oby każdy, kto modli się o pokój dla Jerozolimy oraz narodu żydow-
skiego odczuwał całkowity pokój co do tego, że Bóg ma nad wszystkim kontro-
lę. Ciężar obecnej sytuacji w połączeniu z ponurymi doniesieniami z całego świata
z łatwością może wywołać w sercach niepewność; jednak my opieramy się na
Bogu i Jego Słowie, które jest mocne jak skała. Oby wszyscy, którzy modlą się
o Izrael, modlili się o pokój oraz z pokojem w sercu o to, aby Książę Pokoju
przyszedł i zaprowadził ten pokój. To o Jego Królestwo się modlimy.
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Wielu z Was już wie, że w pierwszych dniach konfliktu liderzy CFI zostali poproszeni
przez Siły Obronne Izraela, aby poprzez projekt „David’s Shield” („Tarcza Dawida”)
pojechali z dostawą do żołnierzy Sił Obronnych Izraela niedaleko linii frontu. W samym
środku nawałnicy rakiet latających nad naszymi głowami i przechwytujących ich poci-
sków „Żelaznej Kopuły”, kiedy byliśmy na polu bitwy z izraelskimi żołnierzami, doświad-
czaliśmy niczym niezmąconego pokoju.

„Jest taka warstwa morza zwana «poduszką morza». Znajduje się ona poniżej po-
wierzchni wzburzanej sztormami i wiatrem. Leży tak głęboko, że w ogóle się nie poru-
sza. Kiedy z powierzchni wody w tych głębokich miejscach wydobywa się szczątki roślin
lub zwierząt, wyraźnie widać, że ta warstwa morza pozostawała nienaruszona od setek,
o ile nie tysięcy lat. Pokój Boży to wieczne wyciszenie przypominające tę «poduszkę
morza». Znajduje się tak głęboko w ludzkim sercu, że żadne zewnętrzne problemy lub
niepokoje jej nie dosięgną. Każdy kto wchodzi w Bożą obecność, staje się uczestnikiem
takiego niezmąconego spokoju” (Arthur Tappan Pierson, „Strumienie na pustyni”). Pośrodku
konfliktu z Gazą odkryliśmy, że żadna zajadłość ze strony wroga czy przemoc złego nie
zakłóci szabatu w najgłębszych wodach naszego serca. Wiedzieliśmy, że znajdujemy się
we właściwym miejscu, we właściwym czasie i całą chwałę oddaliśmy Bogu!

Wejdźmy razem do Bożej sali tronowej

• Módlmy się o przywódców Izraela, aby podejmowali właściwe decyzje, gdy roz-
ważają kwestie dotyczące przyszłości oraz bezpieczeństwa narodu żydowskiego. Oby
ich pomoc pochodziła bezpośrednio od Boga, by to On ich prowadził. Oczy moje
wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który
uczynił niebo i ziemię. Ps. 121:1,2

• Wstawiajmy się za rannymi żołnierzami, którzy wracają do zdrowia w izraelskich
szpitalach, a później powrócą do swoich rodzin. Żyją tylko dzięki otaczającej ich Bo-
żej opiece. Gdyby Pan nie był z nami – niechże powie Izrael – gdyby Pan nie był
z nami, gdy ludzie powstali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem, gdy
płonęli gniewem przeciwko nam… Ps. 124:1-3

• Błagajmy Pana o jedność dla narodu żydowskiego, aby nie było między nimi rozła-
mów. Ostatni konflikt zjednoczył większość kraju. Ich siła tkwi w jedności. Ci, którzy
ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie. Ps. 125:1

• Dziękujmy Panu za Bożą ochronę nad Jerozolimą, którą wybrał, aby tam na wieki
mieszkało Jego imię. Jak Jeruzalem otaczają góry, tak Pan otacza lud swój teraz
 i na wieki. Ps. 125:2

• Oddawajmy Bogu chwałę za te wdzięczne serca, które okazali ostatnio żołnierze
z jednostki 51. Elite Golani, którzy przyjechali do Jerozolimy, aby pod Ścianą Płaczu
podziękować Panu za bezpieczny powrót. Z całego serca wysławiam Pana…
Ps. 111:1
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Sharon i Ray Sanders

• Módlmy się, aby nadal dokonywało się odkupienie i zbawienie Izraela. I w ten spo-
sób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel
i odwróci bezbożność od Jakuba. Rzym. 11:26

Dziękujemy Wam za to, że nie ustajecie w modlitwach o CFI, gdy szukamy nowej
nieruchomości, aby przenieść naszą siedzibę główną do Jerozolimy. Módlcie się, aby
otwarły się przed nami drzwi odpowiedniego miejsca, jakiegoś kampusu edukacyjnego.
Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych inwestorów finansowych do kon-
taktu mailowego: sharon@cfijerusalem.org

Do czasu Jego przyjścia,

Sharon Sanders
Współzałożycielka, dyrektorka
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