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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.

Podwójne błogosławieństwo

Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie,
a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Jan 6:35

Wszyscy mamy w domu chleb (hebr. „l’chem”). To podstawowe pożywienie i nie ma nic
lepszego od kromki chleba – czy to domowego, czy kupionego w piekarni. Wiemy, jak ważny
był chleb dla starożytnych Hebrajczyków i jak ważny był i nadal jest dla żydowskich społeczno-
ści wczoraj i dzisiaj. Jeżeli ktoś przyjeżdża dziś do Izraela, to może tu znaleźć wszelkie rodzaje
chleba z różnych części świata. Gdziekolwiek Żydzi się nie rozproszyli, tam zabierali ze sobą
swoje starożytne recepty. Kiedy zbliżał się szabat, szabatowy chleb pojawiał się na każdym stole
(III Mojż. 26:26). Był przygotowywany zgodnie z zasadami koszernego gotowania i nie ma nic
smaczniejszego od tego cudownego starożytnego chleba. Stanowił podstawę wyżywienia i skła-
dał się z mąki pszennej, wody i soli. Czasem dodawano też oliwę z oliwek.

W starożytności był chleb Ezechiela, manna, maca i chleb pokładny. Święty chleb pokładny
leżał na ołtarzu Najwyższego Boga w świątyni. Co szabat bochenki były wymieniane. Bochenki
te były uważane za coś w rodzaju ofiary. Profesor Baruch Levine twierdzi, że „składanie chle-
bów pokładnych odzwierciedla dwa rodzaje ofiar. Same bochenki były przynoszone przed Boga
i nie używano do tego ołtarzy na całopalenia. Bóg wglądał na ten chleb i tym sposobem przyj-
mował go. Równocześnie bochenki te przydzielano kapłanom. Koło bochenków spalano kadzi-
dło, aby bardziej upodobnić ten sposób składania ofiar do spalania ofiar na ołtarzu. Podobnie
było przy składaniu ofiar ze zboża – wtedy też na ołtarzu spalano niewielką ilość mąki. Wyobra-
żano sobie, że Bóg wdycha spalane kadzidło jako «ofiarę całopalenia»”.

„Według średniowiecznego uczonego, Abena Ezry, dwanaście bochenków reprezentowało
dwanaście pokoleń Izraela, a ofiara ta symbolizowała przymierze zawarte między dwunastoma
plemionami i Bogiem. Podobnie jak umowa zawierana między ludźmi była opieczętowywana,
a przyjaźń utwierdzana wspólnym posiłkiem, tak i ofiary Izraelitów miały wzmocnić ich relację
z Bogiem. Jak we wszystkich starożytnych ofiarach, chleb pokładny miał ściągnąć Boże oblicze
i błogosławieństwo. Sam Bóg, przyjmując tę ofiarę, w jakimś sensie wiąże się i zobowiązuje”
(wg Jewish Heritage Online Magazine).

Nie wiem, ile chlebów szabatowych sprzedaje się obecnie co piątek w Izraelu, ale muszą to
być miliony. Kto nakryłby stół do szabatu bez tego cudownego bochenka chleba? Co tydzień,
kiedy go jem, przypomina mi on o przymierzu, jakie Bóg zawarł z Izraelem. Wciąż na nowo
uświadamia mi też, że moim „chlebem życia” jest Jeszua, który zgodził się, aby Jego ciało zostało
wydane za wszystkich, którzy w Niego wierzą. Jako chrześcijanka bardzo cenię sobie ten ma-
leńki kawałek chleba, który jemy, gdy modlimy się: „Baruch ata Adonaj elocheinu melech ha-
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olam hamotzi lachem min haarec” (Błogosławiony bądź Królu i Stwórco Wszechświata, który
dobywasz chleb z ziemi). Następnym razem, gdy będziecie kupować chleb, pomyślcie, jakie
znaczenie ma on dla Izraela i nas wszystkich, jako naśladowców Jeszui Mesjasza. Ten chleb posili
waszą duszę i da wam energii, by dalej służyć prawdziwemu Bogu, Bogu Izraela i podążać za
jedynym Odkupicielem i Mesjaszem – Jeszuą (Jezusem). Pomyślcie i rozważcie następnym ra-
zem, kiedy usiądziecie do stołu i będziecie jeść chleb. Gdy na chwilę się zatrzymacie i zastano-
wicie nad jego prawdziwym znaczeniem, stanie się dla was podwójnym błogosławieństwem.
„Dziękujemy Ci, Panie, za nasz codzienny chleb”.

Podejdźmy razem do tronu łaski

„Ze złotego ołtarza unosiła się słodka chmura dymu kadzidła – symbol przyjętych modlitw
Izraela…” (Alfred Edersheim). Obecnie Izrael przechodzi przez głębokie wody. Nieustanne
kłamstwa na temat Izraela, propaganda wrogów Izraela oraz anty-Boży i anty-chrześcijański
świat pomagają tylko ciemiężcom Izraela, którzy w swojej sile i pysze nieustannie grożą, że
zniszczą cały naród żydowski jednym naciśnięciem nuklearnego przycisku. Żydzi i chrześcijanie
muszą wołać do Jedynego Boga, Boga Izraela, o Jego interwencję na tym chwiejnym i niepew-
nym świecie.

Nagłówki „Times of Israel” podają: „Po zaognieniu się w sytuacji w Gazie, ministrowie
słyszą bębny wojenne, podczas gdy armia próbuje zaprowadzić spokój”. Izraelscy ministrowie
twierdzą, że to nie kwestia „czy” tylko „kiedy” rozpocznie się nowa wojna. Izraelscy przywód-
cy wojskowi nie chcą eskalacji działań wojennych z Hamasem, jednak pogróżki o zniszczeniu
Izraela i jego mieszkańców dochodzące z Gazy ciągną się dzień w dzień. Wszyscy zastanawiają
się, kiedy zaczną zamieniać słowa w czyny, lecz jedynie Bóg zna właściwy czas.

• Dziękujmy Bogu za żołnierzy z IDF, którzy robią wszystko, co w ich mocy, żeby przy-
wrócić spokój i załagodzić napięcia w okolicy Strefy Gazy. Oby byli mocni w Panu, gdyż
w izraelskiej armii jest wielu wierzących. Są tam bojący się Boga Izraelczycy, którzy całym ser-
cem kochają Pana Boga. Również wielu chrześcijan, Żydów mesjańskich oraz chrześcijan ara-
mejskich służy w IDF. Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę, że Pan słyszy, gdy do niego
wołam. Ps. 4:4

• Oddawajmy Panu chwałę za determinację izraelskich żołnierzy, by chronić Izraelczyków
żyjących w tej ziemi. Izrael bierze odwet, kiedy rakiety są spuszczane na zamieszkane tereny,
ale wtedy Hamas zrzuca odpowiedzialność na Izrael – tylko dlatego, że Izrael chroni swoich
obywateli i każdego w Izraelu. …z powodu głosu nieprzyjaciela, z powodu ucisku bezbożnika, bo
na mnie zwalają zło, a w gniewie na mnie nastają. Ps. 55:4

•Błagajmy Pana, aby Izrael pozostał silny w obliczu opozycji świata do ich prawa do nada-
nej im przez Boga ziemi. Niemalże cały świat zwrócił się przeciwko Izraelowi, który powraca
i sprawia, że kwitnie niegdyś opustoszała i jałowa ziemia, którą zostawiły liczne armie najeźdź-
ców okupujące ją przez wieki i uważające za nieurodzajną. Wysławiajmy Jego imię za to, że Jego
słowo się wypełni, tak jak to obiecał. Panie, słowo twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa.
Ps. 119:89

• Módlmy się o budowę nowych domów, która została zatwierdzona w Judei i Samarii,
centrum Izraela. Potępia ich świat i Autonomia Palestyńska, których pogróżki o ukaraniu Izraela
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za nowe budowy brzmią szerokim echem. Niech Bóg wywoła zamęt wśród wrogów, którzy
grożą Izraelowi zniszczeniem. Niech zarumienią się ze wstydu wszyscy, którzy cieszą się z nie-
szczęścia mego! Niech okryją się wstydem i hańbą ci, którzy wynoszą się nade mnie! Ps. 35:26. Jako
chrześcijanka od lat mieszkająca w Izraelu, mogę powiedzieć, że wszyscy Izraelczycy pragną,
aby Izrael był bezpiecznym miejscem do wychowywania dzieci i z chronionymi granicami. Izra-
elczycy chcą być posłuszni Bogu i obejmują w posiadanie tę ziemię, kiedy tylko jest to możliwe.

• Wstawiajcie się do Boga w związku z terrorem, który szerzy się w obozach tych, którzy
nieustannie knują, jak zabić niewinnych Izraelczyków. W namiotach niegodziwców panuje ciem-
ność i nieustannie wpadają oni w sidła. ISIS to obecnie najpotężniejsze ugrupowanie terrory-
styczne na świecie, ale zostanie powstrzymane. Klęskę ponieśli nieprzyjaciele. Nigdy nie podniosą
się z ruin… Miasta zburzyłeś, pamięć ich zaginęła… Lecz Pan trwa na wieki, ustawia na sąd tron
swój. Sądzić będzie świat sprawiedliwie, bezstronnie osądzać ludy. Ps. 9:7–9

• Dziękujmy Bogu za to, że chociaż Izrael otaczają islamscy wrogowie, zgodził się przyjąć
100 osieroconych dzieci z Syrii – uchodźców z wojny domowej. Będzie to miało ogromny
wpływ na te dzieci w przyszłości. Izrael da im szansę zdobycia wykształcenia i umieści w rodzi-
nach zastępczych. Z czasem dostaną wizę na pobyt czasowy, dowody tożsamości i paszporty
i będą traktowani jak obywatele. Nakłoń ku mnie ucho swoje, śpiesznie ocal mnie! Bądź mi skałą
obronną, grodem warownym, by mnie wybawić! Ps. 31:3

Wstawiennicy z całego świata, którzy korzystacie z tego listu stróża: wiedzcie, że nie modli-
cie się na próżno. Pan szukał już wcześniej wstawienników, ale nie znalazł nikogo. Dzisiaj są ich
tysiące. Oby kiedy powróci, zastał nas modlących się o Jego naród wybrany. To wielki przywilej
móc co miesiąc posyłać wam tematy do modlitwy. Jako tarcza modlitewna za tym narodem,
macie przywilej wysyłania kadzidła o miłej woni do Ojca poprzez Syna. Niech Bóg błogosławi
każdego z was.
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