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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

Wytrwałość w modlitwie

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. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha. Joel
3:1–2

Jesteście zmęczeni doniesieniami o koronawirusie i retoryką polityczną? Jesteście zmęczeni demon-
stracjami, konfliktami i tragediami? To nie czas, aby poddawać się znużeniu i zniechęceniu. Musimy
powrócić do naszych komór modlitewnych i przegrupować się na kolejną falę wyzwań. To czas, aby
napierać na Boże plany na tę godzinę. Przyjmy naprzód w modlitwie!

Zasady Pisma Świętego się nie zmieniły. Kiedy lud Boży się uniży, będzie się modlił, nawróci się do
Boga i będzie Go szukał, to wtedy On wysłucha, przebaczy i uzdrowi ziemię. To czas, aby modlić się
o obiecane przebudzenie i odnowę, które zaczną się od naszego osobistego przebudzenia. Tak, być
może przeżyliśmy czas uniżania się i szukania Boga kilka miesięcy temu, ale czuję kolejne poruszenie od
Ducha Świętego, aby spędzać bardziej świadomie czas na modlitwie, rozważaniu Bożego Słowa, poście
i uwielbianiu. To czas, aby przybliżyć się do Boga i iść razem naprzód w zjednoczonej modlitwie.
W moim umyśle brzmią słowa Dereka Prince’a: „Nagrodą za przynoszenie owocu jest oczyszczenie”.
Gdy przynosimy owoce Ducha, Pan zaczyna pokazywać nam kolejne obszary naszego życia, które
potrzebują oczyszczenia, tak żebyśmy mogli być jeszcze bardziej wydajni i pożyteczni w Jego Króle-
stwie. Jezus (Jeszua) powiedział: Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która
wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. (Jan 15:2). Gdy poddamy się procesowi obcinania
przez Pana niechcianych rzeczy w naszych sercach, możemy nabrać dobrej formy duchowej i stać się
silniejsi do większej walki w modlitwie.

Angielski akronim PUSH (polskie „pchać”) można rozwinąć jako Pray Until Something Happens
(módl się dopóki coś się nie wydarzy); co oznacza, żeby nie przestawać się modlić! Nasz Mistrz zachę-
cał uczniów, żeby się zawsze modlili i nie ustawali (Łuk. 18:1–6). To czas, aby chwalcy wyszli na pierwszą
linię frontu. Uwielbiajmy Pana na głos wymieniając Jego wielkość i niezawodne obietnice, które dał tym,
którzy się Go boją! Przygotujmy drogę na to obiecane wielkie przebudzenie i odrodzenie. Joel proro-
kował o tym, że Pan wyleje swojego Ducha na ludzi z różnych części świata. Odrodzenie odnosi się do
czasu nawracania się do Boga, czasu uczenia się i podążania całym sercem za jego zasadami. Kiedy
ludzie nawracają się do Boga, ma to wpływ na wszystko. Słowo Boże daje wskazówki, jak radzić sobie
z każdym aspektem życia: od etyki osobistej, relacji rodzinnych, zasad biznesu, relacji z naszymi bliźni-
mi, zdrowia i zasad sprawowania władzy po kwestie międzynarodowe. Duchowe przebudzenie jakiejś
grupy ludzi może mieć wpływ nawet na ich zdrowie fizyczne i środowisko, ponieważ posłuszeństwo
Słowu Bożemu przynosi prawdziwe życie i szalom (pokój) z Nim. Niechaj nie oddala się księga tego
zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane,
bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Joz. 1:8

Jeżeli nie ustajemy w modlitwie, dając w niej pierwszeństwo Izraelowi, to naśladujemy Boży wzo-
rzec. On zaczął od Żydów, a dopiero potem sprawił, że reszta świata poznała Jego przykazania i prze-
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słanie o wyzwoleniu dla rodzaju ludzkiego. Serce Pana jest zwrócone w stronę Jerozolimy; jeżeli chce-
my kochać to, co On kocha, to będziemy także kochać Izrael. I rzekł do mnie anioł, który rozmawiał ze
mną: Wołaj i mów: Tak mówi Pan Zastępów: Żywię żarliwą miłość do Jeruzalemu i do Syjonu. (Zach. 1:14).
Gdy modlimy się o duchowe przebudzenie w Izraelu, to te fale przebudzenia, które dosięgną Izrael
będą się piętrzyć, rozpryskiwać i płynąć z powrotem do narodów. To jest Bożym zamiarem, aby Izrael
błogosławił resztę świata.

Nie ustawajmy w modlitwach o Izrael

• Chwalmy Pana (Adonaj), ponieważ jest suwerenny i rządzi wszystkim pomimo tego, co się dzieje.
Bóg bowiem jest Królem całej ziemi, śpiewajcie pieśń… (Ps. 47:8-9)

• Błogosławmy Pana za obietnicę obfitego wylania Ducha Świętego. Módlmy się, aby jak najwięcej
ludzi z różnych środowisk i narodów nawróciło się do Pana i ich zapał dla Dobrej Nowiny sprawił, że
będzie się ona rozprzestrzeniać. A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało… (Joel 3:1).

• Błagajmy usilnie Ojca za Knesetem. Módlmy się, aby liderzy rządowi odłożyli na bok swoje własne
plany i szukali dobra Izraela zgodnie ze Słowem Bożym. Przede wszystkim więc napominam, aby zano-
sić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych,
abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. (I Tym. 2:1–2)

• Śpiewajmy pieśni pochwalne Bogu, bo wiemy, że on w swój sposób i w swoim czasie odpowie
na nasze wołanie o odpowiedź w sprawie kryzysu wywołanego COVID-19. Tęsknie oczekiwałem
Pana; skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. (…) Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń po-
chwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się, i ufać będą Panu. (Ps. 40:2,4)

• Otoczmy modlitwą żołnierzy IDF strzegących bariery zabezpieczającej z Gazą i tych, którzy strzegą
granicy z Libanem. Oto nie drzemie ani nie zasypia stróż Izraela. (Ps. 121:4)

• Błagajmy Pana o kościół w Libanie. Módlmy się, aby On pocieszał ich i używał do głoszenia Dobrej
Nowiny o nawracaniu się do Boga Izraela po zbawienie. Módlmy się także, aby On używał ich do
wstawiania się za swoim własnym narodem i jego relacjami z Izraelem. Albowiem nie wstydzę się
ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda,
potem Greka… (Rzym. 1:16)

• Ogłaszajmy, że Pan (Adonaj) sprowadzi wszystkich Żydów z każdego krańca ziemi – niezależenie
od tego, gdzie są. Módlmy się, aby Izraelczycy otwarli drzwi swoich serc dla nich. I poznają, że Ja,
Pan, jestem ich Bogiem! Gdyż kazałem im iść do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich na ich
ziemi i nie pozostawię tam nikogo z nich. (Ez. 39:28) Otwórzcie bramy, niech wejdzie naród sprawiedliwy,
który dochowuje wierności! (Iz. 26:2)

• Radujmy się, że bezpieczeństwo Izraela i nasze jest w Bogu. Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce
ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego. (Iz. 45:22)

Błogosławimy Pana za to, że przez modlitwę pozwala nam uczestniczyć w przyjściu Jego Królestwa.
Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. (Mat. 6:10). Cóż za zaszczyt! Pod-
czas gdy wy przynosicie Izrael przed Pana, my przynosimy także Was w naszych modlitwach. Niech
Boża łaska spocznie na Was.


