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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.

Bycie przyjacielem

Przyjaciel zawsze okazuje miłość… Przyp. Sal. 17:17

Jesteśmy Chrześcijańskimi Przyjaciółmi Izraela. Skoro „Przyjaciele” to środkowy człon naszej nazwy,
przyjrzyjmy się temu, co Biblia mówi na temat przyjaciół, żebyśmy mogli wypełnić Boży cel i sprostać
naszej nazwie.

Abraham został nazwany przyjacielem Boga. I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham
Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. (Jak. 2:23) Pomi-
mo czekania przez długi czas na wypełnienie się Bożej obietnicy i bycia proszonym o wielkie poświęce-
nia, Abraham był posłuszny Bogu. Ze względu na ich przyjaźń Pan ostrzegł go przed nieuchronnie
zbliżającym się sądem, który miał dosięgnąć też jego rodzinę i pozwolił Abrahamowi wstawiać się za
nimi. A Pan mówił: Czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? (I Mojż. 18:17)

Podobnie, Bóg dał nam możliwość wstawiać się za Izraelem i innymi. 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! (Iz.
62:6–7) Prawdziwy przyjaciel jest posłuszny Bogu i chroni innych przed atakiem.

Biblia mówi nam także o Mojżeszu. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek
rozmawia ze swoim przyjacielem… (II Mojż. 33:11). Mojżesz spędzał dużo czasu w Bożej obecności –
słuchając i mówiąc. Bóg słuchał Mojżesza i pozwalał mu, żeby też wyrażał swoje skargi i frustracje.
Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia,
nieskory do gniewu (Jak. 1:19). Prawdziwy przyjaciel jest dobrym słuchaczem, który chętnie wysłuchuje
serca drugiej osoby. Jak możemy naśladować Bożą miłość i cierpliwość, chcąc okazywać przyjaźń Izra-
elowi i innymi?

Służba w Izraelu daje CFI Jerusalem możliwości zaprzyjaźnienia się z osobami wokół nas; zaprzyjaź-
nianie się może przyjmować różne formy. Jedna z naszych pracownic zacieśniła swoje relacje z sąsiada-
mi, oswajając i ratując dzielnicowego kota. W kolejnym scenariuszu wyglądało to tak: zanim przepro-
wadziłam się do Jerozolimy, poznałam żydowskie małżeństwo z Izraela, które występowało w grupie
muzycznej. Gdy przyjechałam do Jerozolimy, utrzymywaliśmy kontakt i odwiedzaliśmy się w domach.
Gdy zachorował i odchodził ojciec tej kobiety, służba modlitewna pocieszała ją, a CFI zasponsorowało
posadzenie drzewka w Izraelu ku pamięci jej ojca. Życzliwe uczynki mogą podsycać przyjaźń. Lecz ja,
gdy oni byli chorzy, przywdziewałem wór, umartwiałem się postem i modlitwa moja wracała mi na usta.
Postępowałem jak przyjaciel, jak brat… (Ps. 35:13–14). Wasze nieustanne modlitwy i czynne wspieranie
Izraela to zawsze sposoby na okazanie przyjaźni Izraelowi; możliwości są niezliczone.

Jeszua, Jezus, jest największym przykładem Bożej przyjaźni obejmującej rodzaj ludzki, kiedy to do-
browolnie oddał swoje czyste, bezgrzeszne życie, żeby odkupić grzechy świata. Takie słowa wypowie-
dział do swoich uczniów zanim przyszli do ogrodu Getsemane i zanim go aresztowano: Takie jest przy-
kazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę,
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jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co
wam przykazuję. (Jan. 15:12–14) Bycie przyjacielem Boga oznacza bycie Mu posłusznym i naśladowanie
Go – kochanie tego, co On kocha i dawania z siebie, tak jak On kieruje. W Christian Friends of Israel
dążymy do wykonywania tego, co Pan Jezus chce, abyśmy robili – kochali Jego naród i byli ich przyjaciół-
mi. Dziękujemy, że pomagacie nam reprezentować Jezusa w sposób, który przynosi Mu chwałę.

Okazywanie przyjaźni Izraelowi poprzez nasze modlitwy

• Wychwalajmy Pana Wszechświata za to, że aż tak ukochał swoje stworzenie, że nazwał nas
„przyjaciółmi” i pozwolił nam być swoimi. …czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn czło-
wieczy, że go nawiedzasz? (Ps. 8:5) …dziećmi Bożymi jesteśmy, A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzi-
cami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa… (Rzym. 8:16–17).

• Dziękujmy Bogu, że wysłuchuje wołania i modlitw sprawiedliwego. Jako przyjaciele Izraela dzięku-
jemy Mu za przywilej wznoszenia naszych głosów za Izraelem. Albowiem oczy Pana zwrócone są na
sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich… (I Piotra 3:12).

• Wstawiajmy się za przywódcami rządowymi, aby podejmowali decyzje zgodne z Bożym ser-
cem – nawet jeżeli to nie było ich zamiarem. Niech zmieniają się serca. Serce króla w ręku Pana jest
jak strumienie wód; On je kieruje dokąd chce. Każda droga człowieka wydaje mu się prawa, lecz tym,
który bada serca, jest Pan. (Przyp. 21:1–2)

• Prośmy Boga, aby obdarzał Izrael niebiańskimi strategiami radzenia sobie z Iranem – jednym z jego
przeciwników. Iran nawołuje, aby zmieść Izrael z powierzchni ziemi (wg USA Today). Dzięki tobie
porazimy nieprzyjaciół naszych, przez imię twoje zdepczemy przeciwników naszych. Bo nie na łuku moim
polegam ani mnie miecz mój nie ocali. Aleś nas Ty wybawił od nieprzyjaciół naszych, a nienawidzących nas
wstydem okryłeś. (Ps. 44:6–8) Prosimy także, abyście modlili się o około 8300 Żydów żyjących
w Iranie (wg Jewish Virtual Library) i irańskich wierzących. Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą
moją, i Ty podnosisz głowę moją. (Ps. 3:4)

• Módlmy się, żeby CFI i wszyscy wierzący byli zawsze prawdziwymi „przyjaciółmi” Izraela, którzy
reprezentują Jeszuę (Jezusa) tak jak On chciałby być przedstawiony – jako słodki aromat. Lecz Bogu
niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się
wonność poznania Bożego po całej ziemi… (II Kor. 2:14).

Dziękujemy Wam za to, ze okazujecie przyjaźń Izraelowi na wiele różnych sposobów; poprzez
swoje modlitwy, nauczania biblijne, seminaria, budowanie relacji, dary finansowe, lobbowanie i inne
wspierające działania. Stawanie w obronie Izraela staje się coraz mniej popularne na świecie. Jednak gdy
stoimy za Izraelem, to Bóg Izraela stoi za nami!

Pamiętajmy: „Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra…”. (Iz. 54:17)

Odpowiedzialna za Mur Modlitwy
Christian Friends of Israel – Jerozolima
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