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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.

Niewyraźny głos

A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? I Kor. 14:8

Ci z nas, którzy mieszkają w Izraelu, przyzwyczaili się do dźwięku syren alarmowych, dźwięku infor-
mującego, że wszystko jest w porządku oraz tego, który oznacza początek szabatu. Są to różne dźwię-
ki, abyśmy wiedzieli, jak mamy zareagować, np. przygotować siebie i domy na możliwe ataki wojskowe
lub mieć zapewnienie, że wszystko jest w porządku, a także wiedzieć, kiedy zaczyna i kończy się szabat.
Jeżeli jakikolwiek z tych dźwięków nie byłby wyraźny, nie przekazując jasnej informacji, skąd byśmy
wiedzieli, czy mamy się przygotowywać do wojny, czy wszystko jest w porządku lub czy zaczyna się
i kończy szczególny dzień Boga? Jak mielibyśmy się przygotować? To ważne, aby każdy dźwięk był jasny
i zrozumiały, nie zostawiając nawet cienia wątpliwości. I Kor. 14:8 wyraźnie mówi, że musimy dobrze
znać Boże Słowo i z uwagą studiować nasze Biblie, bo inaczej nie przygotujemy się do zbliżających się
bitew. W dzisiejszych kościołach jest wiele niepokojów. Wielu ludzi jest rozczarowanych faktem, że
w kazaniach nie ma pokarmu, że powtarzane są doktryny o dobrobycie i życiu wolnym od problemów
– „tylko dawajcie ze swoich kieszeni, a wasze życie będzie błogosławione”. Potrzebujemy nauczycieli,
którzy będą głosili zdrową naukę dla czasów, w których żyjemy, czyli będą dawali „pokarm o właściwej
porze” (Mat. 24:45). Wielu odczuwa głód przesłania odpowiedniego do czasu i wieku, w którym żyje-
my, przesłania, które pomoże nam przygotować się na przyszłe dni. Każdy, kto wie coś na temat proro-
czego słowa Bożego, wie, że znaki czasów prowadzą nas do powrotu Mesjasza do Jerozolimy i do
ustanowienia Jego królestwa w mieście Wielkiego Króla – Jerozolimie.

Kiedy zaczniemy głosić wszystkie nauki Boże – nie tylko te o powodzeniu, dobrobycie, obfitości,
sukcesie i bogactwach dla nas samych – odkryjemy, że hebrajskie zrozumienie powodzenia oznacza
całość, pełnię, pokój i szalom dla naszego osobistego dobra, abyśmy mogli być coraz bliżej Pana. Nad-
szedł czas na zdrową naukę. Przesłanie odpowiednie dla danego czasu, które jest tak bardzo potrzebne
dla duchowego wzrostu i przygotowania na przyjście Jezusa, musi łączyć się z Bożymi obietnicami dla
Izraela, które wypełniają się na naszych oczach i wszystkimi obietnicami dla przyszłości Izraela i tych,
którzy kochają Izrael. Musimy nauczać całego Słowa Bożego (II Tym. 4:2–4). Jeżeli napotkamy opór, jak
to było z Aleksandrem, kotlarzem (II Tym. 4:14–15), to trudno, ale stawiajmy rzeczy we właściwej
kolejności i przyjmujmy to, co Bóg ma zamiar czynić w Izraelu i wśród tych, którzy kochają Izrael.

Billy Graham zawsze powtarzał: „Biblia mówi…”. Nauczał bezpośrednio ze Słowa Bożego i to nie
o tym, jak troszczyć się o samych siebie i być „błogosławionymi”. Jego głos sprawiał przekonanie
w ludzkich duszach, ludzie odpowiadali i życia były przemieniane.

Zdrowa nauka to nauczanie całej Bożej nauki, a nie tradycyjne, wcześniej przygotowane kazania
kościelne, powtarzanie kreda i słuchanie słów pociechy. Te kazania pt. „Błogosław mnie i mój kościół”
nie idą w parze z Duchem Świętym i tym, co On czyni obecnie na ziemi. To czas dla poruszającego
i przekonywującego przesłania, które zmieni nasze życie i sprawi, że będziemy głębiej chodzić z Jezu-
sem. Módlmy się, aby nadeszło prawdziwe przebudzenie; ale ono nie nadejdzie bez poświęcenia i łez.
Nie da się ustalić daty przebudzenia i powiedzieć, że się wydarzy – to poruszenie zależy wyłącznie od
Ducha Bożego. Skąd nam w ogóle przyszło do głowy ustalanie jakiś dat rozpoczęcia przebudzenia?

styczeń 2019 / Rok żydowski  5779



– 2 –

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.

Wydawca: Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu, ul. Kilińskiego 4/104, 32-600 Oświęcim
Redakcja: Zespół redakcyjny Stowarzyszenia Służba Szalom • Zdjęcia: Archiwum Szalom

Konto: BANK PEKAO S.A. I o/Bielsko-B. Filia nr 1 w Oświęcimiu nr 12 1240 1170 1111 0010 1577 1468
DTP i druk: Wydawnictwo i Drukarnia Logos Press  •  www.logospress.pl

Christian Friends of Israel – Jerozolima

Tłumaczenie tekstu: Kesja Gaweł

Do czasu Jego przyjścia,

Sharon Sanders

Tylko Bóg wie, kiedy to się stanie, a stanie się to wtedy, gdy nasze serca będą gotowe i w porządku
przed Nim.

Módlmy się, aby zza naszych kazalnic nie dobiegały już niewyraźne dźwięki i żebyśmy nie powstrzy-
mywali Ducha Pana prowadzącego nas do prawdziwej pokuty, w świętości życia i przygotowaniu na
powtórne przyjście Pana. Szukajmy zdrowej nauki, pokarmu we właściwym czasie. Kiedy naucza się
Słowa Bożego klarownie – opierając się jedynie na Jego Słowie i obietnicach, to ono zmienia nasze życie.
Niemożliwe jest zdrowe ani pełne nauczanie Słowa Bożego bez uwzględnienia Izraela. David Rubin,
autor książki pt. „Pokuta”, powiedział: „Musimy być ozdobą nauki Boga, naszego Zbawiciela (Tyt. 2:10).
Musimy pokutować z wszelkiej bezbożności względem Izraela (Tyt. 2:12)”. W którym kierunku powinniśmy
patrzeć, jeżeli oczekujemy błogosławionej nadziei i pełnego chwały powrotu Pana? W górę i w stronę Jero-
zolimy! Kiedy zrozumiemy prorocze słowo Boże, nie będzie nas zadowalało siedzenie i słuchanie prze-
słań z niewyraźnymi dźwiękami. Będziemy pragnęli napawać się jedynie Słowem Bożym.

Wejdźmy do naszego miejsca modlitwy

• Chwalmy Pana za okresowe deszcze, które zaczęły się w Izraelu. Po kilku latach suszy, Izrael
bardzo potrzebuje obfitych deszczy w tym roku. …to On będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię we
właściwym czasie… (V Mojż. 11:14).

• Błagajmy Pana o Bożą ochronę dla odważnych, młodych mężczyzn i kobiet w siłach zbrojnych
Izraela, którzy dzień i noc służą chroniąc granic państwa. Niech się obróci zło na nieprzyjaciół moich!
Według wierności swojej wytrać ich! (Ps. 54:7)

• Dziękujmy Panu za Księcia Pokoju, który przyjdzie we właściwym czasie i zaprowadzi prawdziwy
pokój z narodami arabskimi, które pragną zniszczyć Boży naród. Jeżeli Jezus nie powróci, na Izrael
nadal będzie spadać niekończące się cierpienie i niepotrzebna przemoc. …i spocznie władza na jego
ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. (Iz. 9:5)

• Ogłaszajmy Boże Słowo, że to On osiedlił wiele biblijnie wierzących rodzin w Judei i Samarii,
rodzin, które nie opuszczają ziemi, którą, jak wierzą, Bóg dał im jako narodowi. Dziękujmy Bogu za
tę cudowną resztkę, która wierzy w jego wierność. Zaszczepię ich na ich ziemi; i nikt ich już nie
wyrwie z ich ziemi, którą im dałem – mówi Pan, twój Bóg. (Am. 9:15) W czasie gdy radykalny islam nie
ustaje w próbach wykorzenienia Izraela, módlmy się, aby Żydzi nie byli usuwani z ojczyzny, do
której z powrotem sprowadza ich Bóg.

• Badajmy Biblię pod kątem wielu obietnic, które Bóg dał Izraelowi w przeszłości oraz dla ich chwa-
lebnej przyszłości. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły
się wszystkie. (Joz. 21:45) Bóg się nie zmienia, nie zmienią się także Jego obietnice dane Izraelowi.

• Wierzmy Bogu, że nadal będzie wylewał Ducha Świętego jak to jest zapowiedziane w Księdze
Joela. Ponieważ tak wiele wpływów tego świata wkradło się do tego pięknego narodu, musi nastąpić
całkowite oddanie się Panu Bogu Izraela i objawienie Jego Słowa. Módlmy się z odwagą Pismem
Świętym, które zapowiada to wspaniałe wylanie się Ducha Świętego. 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)


