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Październik 2012, rok żydowski 5773

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.

Habakuka 2:1

Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich (…), gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie
z tobą, nie porzuci i nie opuści cię (…) nie bój się więc i nie trwóż się!

V Mojż. 31:6-8

Nie bój się więc i nie trwóż się

Ostatnie przesłanie Mojżesza dla Izraelitów brzmiało: „Bądźcie mocni” i „Nie trwóżcie się”.
W tym czasie mieli wkroczyć w daną im obietnicę. Motyw ten pojawia się w całej Biblii. Jednak
jak można się nie obawiać i nie trwożyć w obliczu nieznanego? Jest to możliwe, ponieważ Bóg
pokonał za nas wroga (V Mojż. 31:3 i Ew. Jan. 16:33). Co więcej, Bóg powiedział: „Nie porzucę
cię ani cię nie opuszczę”, o czym przypomina autor listu do Hebrajczyków (Hebr. 13:5).
W sensie fizycznym nie walczymy już z Kananejczykami, ale w sensie duchowym powinniśmy
opierać się na tym, co Bóg nam dał. Lekceważenie Bożego Słowa oznacza oddanie władzy
w ręce wroga.

Wróg chce, abyśmy zapomnieli o tym, co Bóg mówi odnośnie Izraela. Dlatego nie możemy
zapomnieć! To właśnie w Izraelu Bóg dosłownie wyrył swoje Imię. Sama topografia Jerozolimy –
Miasta Dawida, nosi Jego Imię. Jeżeliby spojrzeć na satelitarne zdjęcie Jerozolimy, można zoba-
czyć jak dolina Kidron, Tyropeon i Dolina Hinnoma tworzą hebrajską literę „szin” – pierwszą
literę imienia Boga, która obrazuje nie tylko Jego Imię, ale też Jego charakter. Doliny te nazywa
się czasem „Dolinami El Szaddaj” (wg www.returntogod.com/jerusalem/valleys.htm). Powoła-
niem każdego wierzącego człowieka jest stanie bez lęku z Izraelem, ponieważ w sensie ducho-
wym stoimy oparci na Jego Imieniu niezależnie od tego, gdzie fizycznie mieszkamy.

Lęk to tak naprawdę okazywanie czci sile silniejszej od nas. Bóg pragnął, aby Izrael czcił
jedynie Jego. Nie tylko powiedział Izraelitom, żeby się nie bali, lecz także, aby się nie trwożyli.
Słowo „trwożyć się” oznacza „paść na twarz ze strachu”. Bóg nie chce, abyśmy padali na twarz
przed jakąkolwiek inną potęgą poza Nim.

Dla Pana, waszego Boga, nic takiego nie uczynicie. Lecz będziecie szukać miejsca, które Pan, Bóg
wasz, wybierze na swoje mieszkanie wśród wszystkich waszych plemion, aby tam złożyć swoje imię,
i tam będziesz przychodził (...) Tam, przed obliczem Pana, Boga waszego, będziecie je spożywać
i radować się całym waszym dobytkiem, wy i wasze rodziny, którymi ubłogosławił cię Pan, Bóg twój.
V Mojż. 12:4–7
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Kiedy wstawiennicy w uwielbianiu oglądają Boga w Jego chwale, to wysławiają Go pomimo
wszelkich gróźb i przeszkód. Dzięki oddawanej Mu chwale, Bóg może czynić na ziemi, to co
czyni w niebie. Jerozolima zostanie ponownie otoczona przez wiele armii, jednakże nie musimy
się bać, wiedząc, że Bóg już pokonał wszystkich jej wrogów.

Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi, będą
corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi, Panu Zastępów, i obchodzić Święto Szałasów.
Dla tych zaś, którzy spośród rodów ziemi nie będą pielgrzymowali do Jeruzalemu, aby oddać hołd
Królowi, Panu Zastępów, nie będzie deszczu. Zach. 14:16-17

Bójcie się Boga - oddawajcie cześć Królowi Izraela. To najskuteczniejszy sposób stania
z narodem izraelskim.

Punkty do modlitwy:

• Dziękujcie Ojcu, że dał Jezusa, aby zbawił nas od grzechu i że dzięki Niemu mamy autory-
tet, aby w imieniu Jeszui czynić na ziemi Jego wolę.

• Módlcie się, aby rządy na świecie dostrzegły zwiedzenie Ahmadineżada. Irański prezydent
Mahmud Ahmadineżad, 24 września, w Ameryce przemawiał do Zgromadzenia Ogólnego
ONZ. Powiedział, że: „Izrael nie ma żadnych korzeni na Bliskim Wschodzie oraz że Iran nie
traktuje poważnie zagrożenia atakiem ze strony Izraela” (wg Foxnews.com, 24 września
2012).

• Wstawiajcie się za Siłami Obronnymi Izraela w czasie tych strategicznych dni, kiedy wielu
z nich nie może pozostawić swoich posterunków i wrócić do domu. Módlcie się, aby Pan
posilił ich mądrością i odwagą.

• Wstawiajcie się za Ameryką i zbliżającymi się wyborami, aby w czasie kampanii prezydenc-
kiej mogła się ujawniać prawda oraz aby Amerykanie pragnęli poznania prawdy i opowie-
dzieli się za nią.

• Szukajcie Pana i módlcie się, aby pocieszył rodziny ambasadora amerykańskiego w Libii
oraz trzech innych pracowników placówki dyplomatycznej, którzy zostali zamordowani przez
terrorystów.

• Wstawiajcie się za Rayem i Sharon, którzy tej jesieni będą służyli na Dalekim Wschodzie.
Módlcie się, aby ich słowa przyniosły objawienie i stanowiły zachętę dla słuchających. Módl-
cie się również o ich bezpieczeństwo i posilenie dla ich ciał.

• Wspierajcie w modlitwach Robbie Coleman, który nadchodzącej jesieni będzie niósł świa-
dectwo CFI do czterech państw afrykańskich.

• Wołajcie do Pana o rejony, w których CFI ma szczególne trudności z dzieleniem się swoim
przesłaniem. Są to: Alaska, Hawaje, Afryka Środkowa i Południowa.

• Wołajcie o zniesienie aborcji. W Izraelu każdego roku dokonuje się aborcji około 50 tys.
dzieci. Możliwe jest tu również przeprowadzenie aborcji nawet w 9 miesiącu ciąży. Od roku
1948 w ten sposób wymordowano więcej dzieci niż podczas holokaustu. Ezechiel 23:37–39
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mówi, ze niemowlęta i dzieci były mordowane przez naród żydowski w całej ich historii i jest
to jeden z powodów Bożego sądu nad tym ludem i jego ziemią. Musimy modlić się o pokutę
Izraela i jego zbawienie, kiedy oczekują na Mesjasza.

• Uwielbiajcie Pana z pełnym oddaniem u tronu łaski, wiedząc jak święty i piękny jest nasz
Bóg. Bądźmy wdzięczni za możliwość odpocznienia w Jego obecności, którego możemy
zaznać dzięki pewności, że On ma nad wszystkim kontrolę.

Oczekując na Jego przyjście

Robbie i Tommie Coleman
CFI, Jerozolima

Tłumaczenie tekstu: Kesja Gaweł

(W związku z tym, że Sharon Sanders nie będzie w Izraelu do końca tego roku, Robbie
Coleman będzie pisał Listy Modlitewne Stróża na Murach Miasta aż do jej powrotu. Jeżeli chcie-
libyście dodać mu zachęty do pracy, którą czyni, prosimy, piszcie do niego na: robbie@cfijeru-
salem.org)
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