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Wiele może usilna modlitwa sprawiedli-
wego. Jak. 5:16

„Wszyscy z nas muszą powrócić do komór
modlitewnych, w których odbywa się wszel-
kie złamanie, ukorzenie i pełne oddanie”. Bez
modlitwy „kościół staje się cmentarzyskiem,
a nie walczącą armią. Oddawanie chwały i mo-
dlitwa są tłamszone, a uwielbienie martwe. Kaz-
nodzieja i kazania zachęcają do grzechu, a nie
świętości… Głoszenie, które zabija, to głosze-
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nie bez modlitwy. Bez modlitwy, głoszący powoduje śmierć, a nie powołuje do życia” (E. M.
Bounds). Bez bijącego serca modlitwy, ciało Chrystusa pozostaje jedynie zwłokami (Al Whittinghill).
Źródło: The Christian Post, Pastor Westside Christian Fellowship, Lancaster, California. Kościół
umiera na stojąco, ponieważ nie żyje na kolanach (Al Whittinghill).

Robi się gorąco

W Izraelu mamy obecnie niewiarygodne upały. Z nieba leje się żar sięgający ponad 34 stopni
Celsjusza. Na Bliskim Wschodzie w irańskim mieście Bandar Mahshahr było jednak jeszcze
goręcej – pomimo dużej wilgotności powietrza temperatura sięgała tam 74 stopni Celsjusza.
Meteorolog Anthony Sagliani z „Accuweather” powiedział, że była to druga najwyższa tempe-
ratura kiedykolwiek odnotowana na ziemi. Najwyższą temperaturę odnotowano w 2003 roku
w Daharanie w Arabii Saudyjskiej. Jeżeli obecna fala upałów jest jakimkolwiek wyznacznikiem
w duchowej rzeczywistości sytuacji na świecie i na Bliskim Wschodzie, to „robi się gorąco”.
W tym „Liście modlitewnym stróża na murach” pomogę nam dostrzec te „gorące” obszary,

które potrzebują intensywnych modlitw. Wąt-
pię, aby ktokolwiek, kto naprawdę czyta Biblię,
nie zgodził się, że żyjemy w czasach ostatecz-
nych. Wypatrując przyjścia Pana, musimy mo-
dlić się o te najważniejsze kwestie.

Wejdźmy razem do Bożej sali tronowej:

• Módlmy się, aby został usunięty okrutny
duch mordu, który opanował tak wiele pa-
lestyńskich serc. „W każdym społeczeństwie
są mordercy i ekstremiści, którzy zabijają
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nawet dzieci. Sprawdzianem moralności danego społeczeństwa jest to, jak reaguje ono na
tych morderców. Izrael nie toleruje, usuwa i ściga izraelskich terrorystów, którzy mordują
palestyńskie dzieci. Autonomia Palestyńska honoruje, przyjmuje z otwartymi ramionami
i wynagradza palestyńskich terrorystów, którzy mordują izraelskie dzieci” (Itamar Marcus,
Jerusalem Post). Nie zabijaj (II Mojż. 20:13). Wszelkie mordowanie jest złe! Ostatnie mor-
derstwo arabskiego dziecka, którego dopuścił się izraelski terrorysta, jest równie złe jak
gdyby dokonał tego Palestyńczyk. (Zwróćmy jednak uwagę na to, że arabscy terroryści
z premedytacją namierzyli i zabili 177 żydowskich dzieci. Według ostatnich doniesień z żydow-
skiej prasy, żydowscy mordercy zabili dwoje arabskich dzieci). Módlmy się, aby w tym okre-
sie pokuty w Izraelu wszelki duch zemsty został wyznany i przebaczony przez Boga oraz aby
ci, którzy znają jedynie fałszywego boga – allaha, pokutowali i odnaleźli prawdę dla swojego
życia dzięki zbawieniu i zmianie serca.

• Wstawiajmy się za przywódcami narodów, którzy wysyłają jednoznaczne wiadomości do
Izraela: „Jesteś sam!” Uwagi prezydenta Stanów Zjednoczonych na Uniwersytecie Amery-
kańskim w Waszyngtonie potwierdziły jego kąśliwe docinki wymierzone w podkreślenie izo-
lacji Izraela wśród narodów.

• Módlmy się o mądrość, aby wyszło na jaw, dlaczego egipski rządzący – prezydent Abd al-
Fattah as-Sisi, postanowił poszerzyć Kanał
Sueski. Kanał ten łączy Morze Śródziemne
z Morzem Czerwonym. Czyżby postrzegał
ten kanał jako symbol minionej chwały i do-
brobytu Egiptu lub możliwość powrotu do
tego w przyszłości?

• Stójmy w wyłomie za izraelskimi żołnierza-
mi, którzy znajdują się w ciągłym niebezpie-
czeństwie na granicznych punktach kontrol-
nych i patrolach wzdłuż granic Izraela i któ-
rzy bronią jego miast. Prośmy Boga, aby dał
im nadnaturalne zrozumienie każdej sytuacji
i wnikliwość, gdy będą rozważać, jak mądrze
zareagować. Prośmy także, aby Bóg obdarzył
ich czujnością, by zauważyli każdą pułapkę
i zasadzkę. Mądrość jest lepsza, niż zbro-
ja… (Kazn. 9:18)

• Błagajmy Pana, aby działał w życiu każdego
żołnierza w Izraelu, by mogli poznać i bać się
Pana, jedynego i prawdziwego Boga Izraela,

ponieważ nigdy nie wiedzą, kiedy znajdą się w sytuacji życia i śmierci. Przecież człowiek nie
zna nawet swojego czasu, podobnie jak ryby, które się łowi zdradliwą siecią, i jak ptaki,
które się łapie w sidła: Tak synowi ludzcy zostają uwikłani w złym czasie, który nagle na
nich przypada. (Kazn. 9:12) Módlmy się, aby wszyscy oni poznali Pana.

• Módlmy się gorliwie o bojowników ISIS. Ci ludzie potrzebują poznać Pana Jezusa. Módlmy
się, aby nadnaturalne wizje, sny i objawienia doprowadziły ich do Niego w pokucie za ich
nikczemne i bestialskie czyny. Ale bezbożnemu nie będzie się dobrze powodziło i jak cień
nie będzie żył długo ten, kto się nie boi oblicza Bożego. (Kazn. 8:14)
Nasze modlitwy za Izraelem są ważne dla Boga. Pewnego dnia objawi nam słodki zapach,

który Mu to przynosiło, w czasie kiedy Izrael był atakowany lub potrzebował dodatkowej mocy
modlitwy. Od mniej więcej ostatniego miesiąca rabini w Izraelu nawołują do organizowania
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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.
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spotkań modlitewnych i cieszymy się, że widzimy tu coraz więcej takich spotkań, na których
pełno jest modlących się ludzi. Jednak gdy miliony nas, którzy kochamy Izrael, również dołączą
do tych modlitw zanoszonych do Boga Izraela i będziemy się modlić w imieniu Jeszui, to On
usłyszy nasze wołanie. Ci, którzy pokładają swą nadzieję w Panu, nie tylko będą bezpieczni, lecz
będą też mieli pokój. Dziękujemy Wam za wszystkie grupy modlitewne, które prowadzicie na
całym świecie, a także za zgromadzenia modlitewne, koła wstawiennicze, spotkania kościelne
oraz za każdego pojedynczego wojownika, który korzysta z tych listów modlitewnych i biulety-
nów, aby mobilizować dynamiczne moce modlitwy w niebiosach. Proszę, śmiało przekazujcie
te listy dalej i zapisujcie innych, aby także mogli je otrzymywać.


