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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

Wpływ modlitwy na przywódców Izraela

Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi! Służcie Panu z bojaźnią
i weselcie się, z drżeniem złóżcie mu hołd… Ps. 2:10–11

Netanjahu powiedział: „Wierzę Biblii!”

W lutym Bibi Netanjahu wyraził swoją osobistą wiarę w Biblię. Mówi się, że może on być najbardziej
biblijnie wierzącym premierem we współczesnej historii państwa Izrael. Podczas ostatniej kampanii
wyborczej powiedział: „W każdy szabat wielokrotnie czytam cotygodniowy fragment Tory… Ja nie
tylko wypowiadam te słowa. Żyję nimi. Oddycham nimi! Wierzę im!” (według „Israel Today”, 10.02.2020)

Kiedy w dzisiejszym świecie przywódca wyznaje, że wierzy w Słowo Boże, nie podoba się to opozy-
cji, nawet w Izraelu. Większość Izraelczyków cieszy się, że coraz więcej narodów świata uznaje suwe-
renność żydowskiego państwa nad Świętym Miastem. To dlatego izraelski premier śpiewał „chwały
Jeruzalemu”. Królowie w starożytnym Izraelu musieli spisywać swoje własne kopie Bożego Słowa (zwoje
Tory) i znać Słowo Boże.

Czyż nie byłoby wspaniale gdyby wszystkie narody poznały Słowo Boże i Boże drogi? Pewnego dnia
w nadchodzącym Królestwie Bożym tak właśnie będzie, kiedy „z Syjonu wyjdzie zakon (Tora)” (Iz. 2:3,
Mich. 4:2).

Módlmy się o izraelskiego premiera – światowego przywódcę, który wyznaje Boże Święte Słowo
i nie wstydzi się do tego przyznawać. Netanjahu przemawiał przed całym światem i kilkakrotnie przed
Narodami Zjednoczonymi upominając ich za surową krytykę Izraela. Narody zostały ostrzeżone, aby
w zły sposób nie dotykać Izrael, bo inaczej będą musiały ponieść konsekwencje. Módlmy się o izrael-
skiego premiera i jeżeli to jest Bożą wolą, to także o to, aby pozostał na swoim stanowisku.

(Możecie posłuchać premiera śpiewającego Boże chwały tutaj: „Netanjahu śpiewa psalm 147”.

Wznośmy swoje głosy do Boga

• Błagajmy Pana, aby uczynił Izrael prawdziwie światłością narodów. Ja, Pan, powołałem w sprawiedli-
wości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla
narodów… (Iz. 42:6; 49:6; 52:10; 60:3; Jana 8:12)

• Dziękujmy Panu za arabską rodzinę terrorystów, którzy błagali Izraelczyków o przebaczenie za to,
co ich syn zrobił młodemu żołnierzowi izraelskiemu o imieniu Ron Kokia. Został on zadźgany na
przystanku autobusowym w Izraelu, w mieście Arad na Negewie. O tę makabryczną zbrodnię zo-
stali oskarżeni Abu Jaudah wraz ze swoim przyrodnim bratem Zahim. Taka prośba o przebaczenie
jest bardzo niespotykana i mamy nadzieję, że jeszcze więcej arabskich ojców nauczy swoje dzieci,
aby nie mordowały niewinnych Izraelczyków. Nie zabijaj. (II Mojż. 20:13)

• Radujmy się w Bogu za przywódcę, który troszczy się o swój naród, ziemię i kraj i wie, że Bóg
sprowadził ich do Izraela, aby tam zostali i budowali. Dziękujmy Bogu, że ma serce zwrócone we
właściwym kierunku – do Boga. Serce króla w ręku Pana jest jak strumienie wód; On je kieruje, dokąd
chce. (Przyp. Sal. 21:1)
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• Ogłaszajmy Boże obietnice, że premier Izraela będzie miał dobrych i cudownych doradców, któ-
rzy stoją z Bogiem w decyzjach, które muszą zostać podjęte dla dobra narodu żydowskiego. Gdy nie
ma umiejętnego kierownictwa, naród upada; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo.
(Przyp. Sal. 11:14)

• Śpiewajmy Bogu chwały wraz z premierem o tym, że Bóg kocha Izrael i Jerozolimę i wypełni
wszystkie swoje obietnice dla tego miasta i narodu. Wywyższa narody, a potem przywodzi je do zguby,
rozprzestrzenia narody, a potem je uprowadza. Odbiera rozum naczelnikom ludów i prowadzi ich na
manowce w bezdrożnej pustyni. Chodzą po omacku w ciemności, bez światła, tak że się zataczają jak
pijani. (Job. 12:23–25)

• Przynośmy w modlitwie tę sytuację z pandemią kornawirusa. Izraelscy przywódcy, władze, ze-
społy medyczne i naukowcy robią wszystko, co mogą, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wi-
rusa po kraju. Prośmy o szybkie nastanie wiosny i o to, by Bóg zniszczył tego pożeracza.

Usilna modlitwa to modlitwa z serca, która jest czasem głośna i emocjonalna, a kiedy indziej znów
cicha i pewna, że co Bóg obiecał to się spełni.

Stróże, którzy stoją mocno, na swojej pozycji z flagą wstawiennictwa w swojej dłoni, to ci pozosta-
jący w ukryciu, którym Bóg pewnego dnia wynagrodzi za słodką woń miłości i troski o dobro Jego
narodu wybranego; to są ci, których On z pewnością wynagrodzi.

Dziękujemy Wam za modlitwy o ten ukochany naród izraelski, czy to o poranku, w południe czy
wieczór; a zwłaszcza o modlitwy za tych, którzy zostali wybrani, aby przewodzić. I prosimy, uczcie
Wasze dzieci modlić się o Izrael!


