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Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę; muszę wypatrywać i baczyć, co mi
powie, co odpowie na moją skargę Hab. 2:1.

Znaczenie pierścienia

Wtedy król zdjął sygnet ze swego palca i dał go Hamanowi, synowi Hammedaty, potomka Agaga, wrogowi
Żydów…  Est. 3:10

I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę… I Mojż. 12:3

Czy historia się powtarza? To, co wydarzyło się ostatnio, jest niezwykle interesujące. Kiedy czytałam
nagłówki o sygnecie na dłoni jednego z najbardziej zajadłych przeciwników Żydów, przypomniało mi to,
że wydarzenia sprzed odrodzenia państwa Izrael, mogą się znów wydarzyć. Przesłanie o błogosławie-
niu i przeklinaniu Żydów wśród Bożych obietnic nigdy się ani trochę nie zmieniło. Zamieszczam tę
historię w tegomiesięcznym liście, ponieważ Kasem Sulejmani był aktywnie zaangażowany w głoszenie
śmierci dla Izraela, planując unicestwienie Żydów. Iran, z którego pochodził, również jest mocno
w to zaangażowany. Nie jestem osobą podatną na mrzonki i szum, jednak czasem rozpoznaję oczywiste
fakty. Słowo Boga wypowiedziane w I Mojż. nigdy się nie zmieni, ponieważ Bóg się nie zmienia i Jego Słowo
trwa na wieki. Każdy, kto jest nieposłuszny Jego nakazom, będzie musiał w końcu ponieść konsekwencje.

W amerykańskim ataku powietrznym w Bagdadzie 3 stycznia 2020, wystrzelono z drona 4 pociski
rakietowe na pojazdy wiozące generała Sulejmaniego. Uderzenie było tak mocne, że śmierć Sulejma-
niego potwierdzono tylko na podstawie pozostałości z jego ręki i dłoni. Sulejmani nosił ogromny czer-
wony sygnet, którego nigdy nie zdejmował. Po dokładnej analizie przeprowadzonej przez profesjonal-
nych jubilerów, ustalono, że w sygnecie tym był karneol, powszechnie uważany za najważniejszy kamień
szlachetny w islamie. Pewna żydowska hebrajskojęzyczna strona internetowa zauważyła istotność sy-
gnetu danego znaczącej postaci biblijnej – Hamanowi (zob. Ks. Estery 3:10). Haman, podobnie jak
Sulejmani, nienawidził Żydów. Obaj poświęcili swoje życie mordowaniu Żydów. Nikczemne działania
Hamana doprowadziły do śmierci jego dziesięciu synów. Dziesięciu ludzi zginęło w pojazdach trafio-
nych w amerykańskim ataku powietrznym. Mimo to niektórzy żydowscy rabini ostrzegają przed świę-
towaniem śmierci wroga, cytując tekst z Przyp. Sal. 24:17–18:

Nie ciesz się z upadku swojego nieprzyjaciela, a gdy się potknie, niech się nie raduje twoje serce, aby Pan
tego nie widział i nie uznał tego za złe; a wtedy obróciłby od niego swój gniew.

Tak więc mamy nie cieszyć się z czyjegoś upadku, ale pozostawiać sąd Bogu. To niezwykłe porówna-
nie Sulejmaniego do biblijnej postaci, jaką jest Haman, pokazuje nam, że historia się czasem powtarza.
Także Słowo Boże okazuje się być prawdziwe i potężne, kiedy mamy w pamięci, że Bóg powiedział, iż
każdy, kto będzie przeklinał Jego naród, zostanie przeklęty. Nienawiść do Bożego narodu wybranego –
Izraela jest nie tylko zła, ale Bóg Izraela o niej wie, ponieważ On wie o wszystkim. Zacytuję teraz
przykład nienawistnych wypowiedzi Fatahu skierowanych do Żydów (źródło: strona Fatahu na Facebo-
oku, Nablus Branch, 6 stycznia 2020): „Idę po ciebie, mój wrogu, z każdego domu, sąsiedztwa i ulicy.
Nasza wojna jest wojną ulicy. Idę po ciebie, mój wrogu. Wychodzimy z każdego domu z tasakami i
nożami, z granatami i ogłaszamy powszechną wojnę. Przysięgam, nie uciekniesz, mój wrogu, od tej
rewolucji i tych ludzi”.

Bóg błogosławi każdego, kto kocha Izrael i chce wiedzieć więcej na temat Bożych planów i celów dla
niego. Derek Prince i Lance Lambert poświęcili swoje życie głoszeniu i nauczaniu na temat Izraela.
Podążajmy za ich przykładem, nigdy nie przestawajmy kochać Bożego narodu wybranego i stać z nimi.
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Przystąpmy do tronu łaski

Modlitwa to najważniejszą rzecz, jaką możemy obecnie zrobić dla Żydów. Módlmy się i nie ustawaj-
my. Nasze modlitwy mają moc!
• Prosimy, módlcie się o licznych Irańczyków, którzy zobaczyli Pana, stali się najszybciej rosnącą

grupą wywodzącą się z islamskich wierzeń i kochają naród żydowski. Tego właśnie chce Bóg. We-
źmy to sobie do serca i módlmy się o każdego chrześcijanina, którego serce nie jest jeszcze całkowi-
cie oddane Panu i nie dostrzega wypełniania się Jego obietnic dla Izraela.

• Módlmy się o przyjście Królestwa Bożego na ziemię, kiedy nie będzie już więcej nienawiści, antyse-
mityzmu, wzajemnej niechęci ani serc wypełnionych nienawiścią do kogokolwiek. Aby wejść do
tego Królestwa, w którym nie będzie żadnej nienawiści do Żydów, musimy się modlić, by antysemi-
tyzm został całkowicie wykorzeniony z kościołów.

• Módlmy się, aby trwało wylewanie się Ducha Bożego. Jakaż to cudowna rzecz, gdy Duch Święty
otwiera serca i umysły na prawdę. A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie
i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Joel 3:1

• Módlmy się żarliwie o tych, którzy nienawidzą Żydów, szczególnie wyznawców islamu. Odpłać
sąsiadom naszym siedmiokroć urąganie ich, którym ciebie obrażali, Panie! Psalm 79:12

• Dziękujmy Panu  za deszcze w całym Izraelu. Jednakże mają też miejsce powodzie
i jedna z matek ma złamane serce, bo straciła syna, który zginął ratując innych przed utonięciem.
Chava Ben Shabbat powiedziała reporterom: „Straciłam moje życie” w odniesieniu do utracenia
syna. Prosimy, módlcie się za nią po stracie syna Motiego Ben Shabbat i za wszystkich tych, którzy
też mogli utracić swoich bliskich. Tyś policzył dni mojej tułaczki, zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż
nie są zapisane w księdze twojej? (Ps. 56:9) Znaczy to, że Bóg ma nasze łzy blisko swojego serca.
Można sobie tylko wyobrazić łzy płynące z Jego oczu, gdy rozmyśla, jak przybliżyć do siebie tych,
którzy sami potrzebują pocieszenia.

• Módlmy się, aby Bóg wypełnił swoją obietnicę o tym, że cały Izrael będzie zbawiony: …i w ten
sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od
Jakuba. Rzym. 11:26

• Błagajmy usilnie Pana, aby wypełniła się Jego wola w jakimkolwiek „procesie pokojowym”, który
zostanie ogłoszony w najbliższej przyszłości. Amerykański doradca ds. bezpieczeństwa nadmienił
ostatnio, że obecny rząd być może nie będzie czekał do trzecich wyborów w Izraelu, by ujawnić
szczegóły „planu pokojowego”. Mimo tego, że szukają czegoś solidnego i trwałego, my wiemy, że
prawdziwy pokój będzie pochodził jedynie od Księcia Pokoju. I to On go zaprowadzi. Nie dajmy się
zwieść myśląc, że człowiek może zwoływać spotkania na szczycie i decydować, kiedy nastanie po-
kój. Tylko Bóg może tego dokonać w swój niezwykły sposób: …i spocznie władza na jego ramieniu,
i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Iz. 9:5

• Wychwalajmy Boga i śpiewajmy Mu, bo W Bogu odniesiemy zwycięstwo, On zdepcze wrogów na-
szych. Ps. 60:14

         Miłość do Boga oznacza miłość do Jego ludu, a miłość do Jego ludu oznacza podążanie za prawdą!
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Łącząc się w Duchu modlitwy,
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