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Oświęcim, wrzesień 2013

Refleksje z XVI konferencji „Z holokaustu do żywej nadziei”

Przez osiem godzin kilkuosobowa grupa pracowników stawiała namiot mogący pomieścić
trzystu uczestników międzynarodowej konferencji w Oświęcimiu. Liczne drzewa i krzewy na
terenie obiektu dodawały uroku całemu temu plenerowi. Zaraz za ogrodzeniem znajdował się
wał przeciwpowodziowy i rzeka Soła przecinająca miasto na pół. Na prawym jej brzegu widnia-
ło stare miasto jaśniejące w promieniach sierpniowego słońca. Ze swoją ośmiuset letnią historią
pamiętało ono przeszłość i ludzi, którzy ją tworzyli. Wystarczyło przymknąć oczy i na chwilę
cofnąć się w swych myślach o niespełna osiemdziesiąt lat, by móc dostrzec na tych uliczkach
bawiące się polskie i żydowskie dzieci, handlarzy zachęcających do kupna towaru, usłyszeć gwar
rozmów w języku polskim i jidysz, kobiety robiące pranie w Sole, ich śpiew, śmiech i rozmowy.
Oszpicin – żydowska nazwa w jidysz oznaczała „gości”. Te dwa narody żyjąc wspólnie w tym
mieście przez prawie pięćset lat, współistniały i rządziły w wyjątkowej zgodzie w populacjach
równych sobie.

Uderzenia młota przy namiocie wyrwały mnie z zamyślenia, marzenie uleciało, znikło nagle,
tak jak i to życie sprzed osiemdziesięciu lat. Nagle i bezpowrotnie historia i życie zawarte
w tych pokoleniach minionych pięciuset lat przestały istnieć, wystarczyło tylko jedno słowo –
Auschwitz. Przeklęte słowo budzące w tak wielu sercach strach i niedowierzanie, przytłaczało
niczym wyrok nieuchronnej śmierci.

Czy dziś można jeszcze coś zmienić? Nie da się już cofnąć czasu, ale czy można osuszyć łzy,
zabliźnić rany, wymazać z tego miejsca strach i przekleństwo i odebrać w tym właśnie miejscu
błogosławieństwo? Czy jest to możliwe? Żeby uzyskać odpowiedź na to pytanie, trzeba tu przy-
jechać i myślę, że każdy, kto uczestniczył w tegorocznej XVI międzynarodowej konferencji
w Oświęcimiu, mógł w pełni otrzymać odpowiedź na to pytanie. W przeciągu czterech dni
konferencyjnych można było usłyszeć szereg wykładów głoszonych przez międzynarodowych
wykładowców, ale to w drugim dniu, kiedy wszyscy stanęliśmy na miejscu selekcji w obozie
Birkenau, każdy mógł zobaczyć, że coś zostało złamane w tak wielu sercach...

Patrząc na flagi tych wszystkich państw, kiedy uczestnicy konferencji stali na tej ziemi prze-
siąkniętej krwią niewinnych ludzi, pomyślałem sobie, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu jako kraje
staliśmy po przeciwnych stronach tego piekła wojny. Niemcy, Węgrzy, Słowacy, Ukraińcy, Ho-
lendrzy, Austriacy, Polacy, Anglicy, Amerykanie, Szwajcarzy – dziś połączeni razem w modlitwie
mogliśmy prosić Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba o przebaczenie za przelanie niewinnej krwi,
o przebaczenie za nikczemną obojętność. Kantor z synagogi w Budapeszcie odmówił kadisz,
z wielu oczu popłynęły łzy, a z ust prośby o przebaczenie. Pod wpływem tych modlitw i Wiecze-
rzy Pańskiej na tym miejscu, gdzie w krwi Jezusa ogłaszaliśmy oczyszczenie, przebaczenie,
i błogosławieństwo, wiele serc zostało uwolnionych. Jeden z uczestników konferencji, który
przyjechał z Niemiec, powiedział później: „Tam odszedł mój antysemityzm”. Ciekawe były też
wypowiedzi węgierskich Żydów: „Spodziewałem się, że na miejscu selekcji przejdę przez pie-
kło, a tymczasem doświadczyłem nieba. Jeżeli taka miłość i przebaczenie przenikną narody, to
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Mesjasz przyjdzie”. Kantor z Budapesztu i jego żona powiedzieli, że przeżyli niezapomniane
dni, a pewna Żydówka z Węgier wyznała, że w czasie podróży do Oświęcimia odzyskała swoje
korzenie i dziedzictwo. Czyż nie jest to cudowne?

Werner Oder, syn byłego nazisty, którego ojciec był komendantem obozu szkoleniowego SS
w Rabce, gdzie uczył esesmanów zabijać ludność żydowską z zimną krwią, był kilkakrotnie na
naszych konferencjach jako wykładowca. Także on, tu, w tym miejscu, w geście miłości obej-
mował i prosił o przebaczenie Żyda, a teraz na początku października ma przyjechać ponownie
do Polski, do Rabki, gdzie jego ojciec wyrządził tyle zła. Tym razem przyjedzie jednak po to, aby
do tego właśnie uzdrowiskowego miasta, z jego inicjatywy mogła przybyć na wypoczynek grupa
ukraińskich Żydów, którzy przeżyli holokaust.

Kiedy Roman Gaweł, lider Stowarzyszenia Służba Szalom w Oświęcimiu, miał wizję zebrania
kościoła na miejscu selekcji, ani on ani my wszyscy nie sądziliśmy, że tak szybko będzie się ona
wypełniać. Bóg działa wespół z tymi, którzy stają w wyłomie muru modlitwy za Izrael. Szuka On
gorliwych orędowników, modlicieli, którzy będą walczyć za Jego lud. Kościół dostał ponowną
szansę i oby tym razem już jej nie zmarnował. Howard Morgan, wieloletni uczestnik i wykła-
dowca naszych konferencji, zawsze powtarza, że przeciwnik chce każdemu wmówić, że jest
zbyt mały i słaby, aby cokolwiek mógł zrobić, chce, abyśmy uwierzyli jego kłamstwu, że nasze
czyny nic nie znaczą. Howard z pewnością ma rację, dlatego w tym wyjątkowo trudnym czasie
dla Izraela, kiedy w sąsiednich krajach jest tak niespokojnie, i kiedy to najmniejsze zarzewie
w tamtym rejonie może przynieść totalny konflikt na Bliskim Wschodzie, takie konferencje
i modlitwa na miejscu selekcji mają szczególne znaczenie i potężną moc. Bo jak mówi Słowo
Boże: „Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu; i nie
było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło
deszcz, i ziemia wydała swój plon” (JK 5, 17-18) oraz „Wiele może usilna modlitwa sprawiedli-
wego” (JK 5,16).

Patrząc w przeszłość na te wszystkie konferencje, które odbyły się przez szesnaście lat,
mogliśmy widzieć i odczuwać, jak Bóg współdziałał z nami, jak prowadził nas do tego miejsca
selekcji i do zebrania kościoła na nim. Wierzę, że Bóg pragnie, aby kościół zebrał się na tym
miejscu zwanym golgotą dwudziestego wieku, żeby tu właśnie wołał do Niego w pokucie
i prośbie za Izraelem. Jesteśmy to winni naszym starszym braciom, szczególnie jako kościół,
który kiedy przyszedł czas próby, niestety w większości wypadków go nie zdał. W każdym
wówczas kraju, społeczeństwie byli ludzie gotowi z narażeniem swojego życia nieść pomoc
społeczności żydowskiej, ale był to tylko pewien procent, byli też tacy, którzy donosili, okradali,
a nawet zabijali i to też był pewien procent. Zdecydowaną większość stanowili jednak ludzie,
którym los Żydów był całkowicie obojętny. Przerażająca obojętność na to, czego doznają Żydzi,
spowiła całe narody. Czy świat nie wiedział, co dzieje się za drutami obozów, za murami gett?
Czy nikt nie słyszał głosu: „Kainie, gdzie jest twój brat Abel?” Czy kościół wówczas nie mógł nic
więcej zrobić? Pamiętam, jak przed laty starszy mężczyzna, polski Żyd, pokazał mi swoją pryczę
w jednym z baraków na terenie Birkenau. Powiedział mi wtedy słowa, które pamiętam do dziś
i nie mogę zapomnieć: „Leżałem tutaj, a koło mnie trzy inne szkielety, nad nami leżeli inni
więźniowie i pod nami także. Ci na dole mieli najgorzej, wszystkie fekalia spływały na nich. Było
tak ciasno, że kiedy chciałem się obrócić na drugą stronę, wszyscy razem musieliśmy wykonać
tę czynność. I ten potworny głód, którego nigdy nie zapomnę, nasze wszy były najedzone, ale
my nie i tam właśnie przestał istnieć dla mnie mój Bóg”. Co miałem temu człowiekowi powie-
dzieć?

Wdzięczny jestem Bogu, że jest coraz więcej ludzi, którzy miłują Izrael i mają dla niego gorą-
ce serca. Swoją miłością do tego narodu dzielą się z innymi także na naszych corocznych sierp-
niowych konferencjach. To oni zmieniają historię, zmieniają świat, to Howard Morgan – od lat
nasz wierny wykładowca, Werner Oder i David Pawson, którzy przesłali chrześcijańskie po-
zdrowienia dla uczestników konferencji, Robert Währer, Willem J.J. Glashouwer, Roman Gaweł,
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PUNKTY DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ I INFORMACJE

1. Wstawiajmy się nieustannie przed obliczem Bożym za Izraelem w ich ziemi oraz w diasporze
i prośmy także o ich zbawienie (Rzymian 10:1). Prośmy o ochronę ich życia przed wszelkimi ataka-
mi terrorystycznymi.

2. Prośmy Wszechmogącego Boga o narody arabskie, aby mogły poznać jedyne źródło pokoju i zba-
wienia, którym jest Jezus Chrystus.

3. Otrzymujemy wiele informacji o rosnących potrzebach ludności izraelskiej w Izraelu. Wiele osób
zmaga się z chorobami oraz cierpi niedostatek. Wśród nich są nowi emigranci,
a także wdowy wraz z dziećmi. Bardzo Was prosimy, abyśmy jako Stowarzyszenie Służba Szalom
mogli wesprzeć choćby w niewielkim stopniu ich potrzeby, a przez to dotrzeć do ich serc z posel-
stwem miłości w Mesjaszu Izraela Jeszui. Pomoc tą chcielibyśmy czynić przez kongregacje mesjań-
skie w Izraelu.

4. Módlmy się o siebie nawzajem, którzy razem przez nasze zaangażowanie tworzymy Stowarzysze-
nie Służba Szalom w Oświęcimiu, aby Bóg wspierał nas w codziennym życiu oraz we wszystkich
przedsięwzięciach. Módlmy się także o naszych współpracowników na Ukrainie.

5. Bardzo prosimy Was o modlitwy za władze naszego kraju, aby w podejmowanych decyzjach nasz
kraj nadal pozostał sojusznikiem i przyjacielem Izraela, gdyż „…będę błogosławił błogosławiącym
tobie, a przeklinających cię przeklinać będę;…” I Mojż. 12:3a.

6. Ze względu na coraz bardziej zwiększające się potrzeby związane z projektem medycznym, bar-
dzo prosimy Was o modlitwy wstawiennicze o Boże zaopatrzenie w środki finansowe potrzebne
do funkcjonowania tego projektu.

7. Bardzo potrzebujemy Biblii dużego formatu w języku rosyjskim z gwiazdą Dawida i menorą na
okładkach. Biblie te drukowane są w Finlandii. Obecnie wyczerpał się cały nakład. Prosimy Was,
módlcie się o jak najszybsze wznowienie nakładu, abyśmy mogli znów przekazywać je tym, którym
pomagamy.

8. Z racji tego, że w ostatnim czasie otrzymujemy coraz więcej próśb o modlitwy wstawiennicze za
Wami, mamy pragnienie, aby każda osoba potrzebująca wsparcia modlitewnego informowała nas
o tym. Wszystkie Wasze potrzeby będziemy zamieszczać w naszym liście modlitewnym z prośbą,
aby Bracia i Siostry wstawiali się do Boga Najwyższego za sprawami, które leżą Wam na sercu.
„Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” Mat. 18:20.

W kolejnym miesiącu módlmy się za:

• Siostrą Swietą z Winnicy o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
• Siostrą Iwoną z Koszalina, która prosi o modlitwę o upamiętanie i zbawienie dzieci

i uwolnienie od choroby alkoholowej syna Maćka.

Hansjürgen Kitzinger – wielki przyjaciel Izraela i Polaków, Siostry z Darmstadt – zawsze ser-
deczne i uśmiechnięte, gotowe w modlitwie na wszelkie wyrzeczenia, Ron Cantrell, David Or-
tiz, JoAnn Magnuson, Rick Wienecke, Avivah Benjamin, Benjamin Berger, David Friedman oraz
wielu innych, którzy tworzyli te niezapomniane chwile każdej konferencji.

Dzięki takim ludziom, ich wykładom, nagraniom, książkom, które jako Stowarzyszenie także
wydajemy, w naszym kraju jest coraz więcej miłości do Izraela i jego narodu, jest coraz większe
zrozumienie i poznanie, szczególnie w kościele.

Wdzięczni Bogu za minioną konferencję, zapraszamy już teraz wszystkich na naszą przyszło-
roczną konferencję, która odbędzie się w dniach 21–24.08.2014. Niech Bóg Abrahama, Iza-
aka, Jakuba błogosławi Wam wszystkim!

Szalom z Oświęcimia,
Mirosław Mieszała
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• Siostrą Danutą z Lublina, aby Bóg zbawił jej rodzinę i odbudował relację między
nimi.

• Bratem Tomaszem z Warszawy, którego mama i brat Paweł cierpią na poważne
problemy zdrowotne.

• Bratem Mirosławem, który cierpi na schizofrenię paranoidalną.
• Jolą i jej rodziną w Essen o przemianę i zbawienie.
• Siostrą Jolantą, aby Bóg uwolnił jej męża Kazimierza z postępującej choroby alkoho-

lowej oraz dał się poznać jej 17-letniej córce Ewelinie.
• Siostrą Anią z Zabrza, która prosi o modlitwy o upamiętanie i zbawinienie dla jej

synów i synowych oraz o uwolnienie z alkoholu syna Marka.
• Siostrą Zdzisławą z Żywca o jej zdrowie oraz zbawienie rodziny w Niemczech.
• Bratem Antonim z Tomaszowa Mazowieckiego, który prosi o uzdrowienie Agnieszki

oraz Bożą łaskę do przemiany dla Janusza i Stanisława oraz całej rodziny.
• Siostrą Basią z Poznania o uzdrowienie ze schorzeń i dalszą siłę w przetrwaniu cho-

roby, z którą zmaga się od wielu lat.
• O duchowe potrzeby Siostry Iwony.
• Bratem Tomaszem z Poznania, który jest ciężko chory i czeka na przeszczep wątroby.
• Siostrą Moniką z Poznania o uzdrowienie schorzeń jej córki Julii.
• Siostrą Teresą z Żor, która jest po dwóch wylewach, aby Bóg wzmocnił ją w jej życiu.
• Siostrą Krystyną o zdrowie dla jej córki Joli, a także o całkowity powrót do zdrowia

dla jej drugiej córki Teresy.
• Bratem Kazimierzem z Ełku o uzdrowienie oraz zbawienie jego dzieci.
• Bratem Tadeuszem z Ełku o zbawienie dla jego żony i dzieci.
• Siostrą Haliną z Białegostoku o uzdrowienie z przewlekłych i uciążliwych schorzeń.
• Bratem Mirosławem o uzdrowienie z rozedmy płuc oraz spowodowanych wypad-

kiem schorzeń kręgosłupa.
• Siostrą Anną z Dąbrowy Górniczej, która prosi o modlitwę za jej synów, a szczegól-

nie za jednym z nich, aby Pan Bóg wzmocnił jego małżeństwo i rodzinę.
• Braterstwem Ławrowskimi z Pomorza o uzdrowienie.
• Siostrą Ireną z Głuchołaz, która ma problemy z sercem.
• O zbawienie Renaty i jej całej rodziny.
• O uzdrowienie Brata Roberta Cabały.
• Siostrą Elwirą z Niemiec, która prosi o modlitwę wstawienniczą za swoimi dziećmi,

aby znalazły zbawienie w Chrystusie.
• O zdrowie dla Brata Marka.
• O zdrowie Siostry Ewy z Lublina.

  9. Zachęcamy do dalszego włączania się do Łańcucha Modlitwy. Niechaj Pan dodaje Wam wytrwało-
ści w podjętej decyzji. Módlmy się, aby kolejni „stróże na murach” wypełnili puste godziny w tabeli
lub dołączyli do modlących się już stróżów, gdyż „sznur potrójny nie tak szybko się zerwie” Kaz.
Sal. 4:12. „Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów: przez cały dzień i przez całą noc,
nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie! I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie
odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi” Ks. Izajasza 62:6–7.

10. Prosimy, przysyłajcie do nas świadectwa o tym, w jaki sposób Bóg wlał do Waszych serc miłość do
narodu izraelskiego. Świadectwa te zostaną zamieszczone w naszych listach informacyjno-modli-
tewnych.

11. Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu jesteśmy otwarci na przyjazd do Wa-
szych społeczności w celu podzielenia się świadectwem pracy na Ukrainie oraz wykładem
Słowa Bożego na temat Izraela. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.

12. Prosimy Was, żebyście po przeczytaniu listu modlitewnego przekazali go kolejnym osobom, aby
w ten sposób informacja o dziele pomocy wśród ubogiej ludności na Ukrainie mogła dotrzeć do
szerszych kręgów zainteresowanych tą służbą.
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POZNAŃ
4–6 października 2013

…To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić
oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje
zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. (Iz 49:6)

Zbór „Koinonia” w Poznaniu zaprasza na konferencję z udziałem gości polskich, żydow-
skich i niemieckich. Będą wśród nich: Avi Snyder (Jews for Jesus), pastor Werner Oder
z Anglii, Anna Cieślar i Anna Białęcka-Pluta (Wspólnota „Drzewo Oliwne”), Roman Gaweł
(Stowarzyszenie Służba Szalom), pastor Andreas Bauer (Jerusalem Gemainde w Berli-
nie), S. Arimathia (Zgromadzenie Sióstr Ewangelicznych w Darmstad) oraz inni zapro-
szeni przyjaciele Izraela.

70 lat temu, w październiku 1943 roku, Heinrich Himmler ogłaszał w Poznaniu plan
zniszczenia narodu wybranego. Ciemność wypełniła serca wielu ludzi. Naszym pragnie-
niem jest głoszenie zwycięstwa światłości nad ciemnością. Bóg zachował naród izraelski
i przez niego pragnie do końca wypełniać swój plan zbawienia. Pragniemy w duchu po-
kuty i miłości błogosławić lud Izraela, ogłaszając błogosławieństwo, które dla niego i przez
niego przygotował Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Rozpoczęcie: piątek 4 października o godz.18:00
Zakończenie: niedziela 6 października o godz.14:00

Miejsce spotkań:
Kaplica Kościoła Chrześcijan Baptystów „Koinonia”
Poznań, ul. Przemysłowa 48 a
(www.koinonia.pl)

Koszt noclegu i wyżywienia (2 doby, od piątku do niedzieli):
– 120 zł (w skromnych warunkach noclegowych)
– 190 zł (w warunkach noclegowych o wyższym standardzie).

Zakwaterowanie będzie zorganizowane przez zbór „Koinonia”.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 20 września na adres:
– elektroniczny:

kontakt@koinonia.pl
– pocztowy:

Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu,
ul. Przemysłowa 48a, 61-541 Poznań.

Serdecznie zapraszamy!

  Piotr Ożana
Pastor zboru
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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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