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W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim
i wyniosłym, a kraj (ang. „tren”) jego szaty wypełniał świątynię.

Iz. 6:1

Józef Tytus Flawiusz
– rzymsko-żydowski uczony,
historyk i hagiograf z I w. n.e.

(źródło: CC-BY-SA-2.0, wikipedia)

Czy Józef Flawiusz napisał, że Zasłona Świątynna jest niezwykle
mocna? Wspomina o tym studium biblijne „The Ryrie Study Bible”
do tłumaczenia Biblii „New American Standard Translation” (wyd.
Moody Press). W przypisie do II Ks. Mojżeszowej 26:31-35 jest
napisane tak: „…Józef Flawiusz zapisał, że zasłona miała 4 cale (ok.
10,16 cm) grubości, co roku ją zmieniano i że konie przywiązane
do jej dwóch końców nie mogły jej rozerwać” Paul Baker.

„Świątynia miała… złote drzwi o wysokości 55 łokci i 16 łokci
szerokości; a przed drzwiami wisiała zasłona tej samej wielkości co
drzwi. Pochodziła z Babilonu, była wyhaftowana na niebiesko, wy-
konana z najwyższej jakości płótna, szkarłatu i purpury, o wspania-
łej osnowie. Jej kombinacji barw przypisywano mistyczną interpre-
tację. Stanowiła ona jednak swego rodzaju obraz wszechświata,
gdyż szkarłat wydawał się w tajemniczy sposób symbolizować ogień,
najwyższej jakości len – ziemię, niebieski haft – powietrze, a purpura – morze… Na zasłonie tej
wyhaftowano także wszystko, co tajemne w niebiosach, z wyjątkiem dwunastu znaków Zodia-
ku przedstawiających żyjące stworzenia… Podkreślona jest najwyższa jakość lnu i haftu, a nie jej
grubość czy wytrzymałość. Również inne zasłony zostały podobnie opisane, włącznie z we-
wnętrzną zasłoną oddzielającą Miejsce Najświętsze. W Nowym Testamencie zasłona Świątyni
sama rozerwała się podczas ukrzyżowania. Gdyby zasłona ta była rzeczywiście tak gruba, jak
podaje źródło, byłby to jeszcze większy cud. Dlatego niektórzy podejrzewają, że wyobrażenie
o wyjątkowo mocnej zasłonie oraz wzmianka o niej uczyniona przez Józefa Flawiusza i uznanie
go za autorytet w tej kwestii, to pobożny wymysł…” G. J. Goldberg

Model Świątyni z okresu Drugiej Świątyni w zmniejszonej skali, Muzeum Izraela w Jerozolimie
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Według Stronga w języku hebrajskim znaczenie słowa „tren” to „shuwl shool” od niestoso-
wanego źródłosłowu oznaczającego „zwisać”: o skraju, rąbku, spódnicy, trenie, połach szat.
Grecki odpowiednik słowa „tren” brzmi „doxa dox’-ah”. Bazując na grece i hebrajskim Boży
rąbek to również Jego chwała i część JEGO szaty.

Kiedy zasłona Świątyni została rozdarta, miało to takie
znaczenie jak „rozdzieranie szat”. To tak jakby Bóg rozdarł
swoją szatę, kiedy Jego Syn umarł. Jednak pomimo swego
smutku, otworzył dla nas drogę, abyśmy poprzez „rozdar-
cie krija” weszli do Miejsca Najświętszego. W żydowskiej/
hebrajskiej kulturze czyn ten ma ściśle określone znacznie:
micwą (dobrym uczynkiem) po zobaczeniu miejsca, gdzie
stała Świątynia (nie tylko Ściany Płaczu, lecz także całego
Wzgórza Świątynnego), jest rozdarcie swoich szat, jak to
czyni żałobnik z powodu utraty bliskiej osoby na pogrzebie
(561 przykazanie żydowskiego prawa religijnego). Nazywa
się to „rozdzieraniem krija”. Jednakże rozdzieranie to nie
jest jedynie mechaniczną czynnością targania swojego ubra-
nia. „Rozrywanie krija” powinno raczej pomóc poczuć emo-
cjonalny rozłam w głębi naszego serca, jak napisano: „Roz-
dzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty…” (Joel 2:13).
Z opisu w „The Jewish Book of Why” („Żydowska Księga
Pytań”) wydanej przez Jonathan David Publishers (str. 59,
rok wyd. 2000) chrześcijanin może sobie tylko wyobrazić,

Model Przybytku ukazujący Miejsce Święte
oraz Miejsce Najświętsze (Michael Osnis

CC-BY-SA-3.0, źródło: wikipedia)

jak Bóg się czuł, kiedy rozerwał zasłonę i gdy Jego serce też się rozdzierało.
Zwyczaj rozdzierania szat przez żałobnika (zwany „Keria” po hebrajsku) pochodzi z Biblii.

Kiedy Jakub zobaczył poplamiony krwią kolorowy płaszcz Józefa, jego synowie powiedzieli mu,
że Józefa zabił dziki zwierz. Jakub zareagował rozdzierając swoje szaty (I Mojż. 37:34). Biblia
mówi także o tym, jak Dawid na wieść o śmierci króla Saula, rozdarł swoje szaty (II Sam. 1:11).
Księga Joba opisuje, jak Job rozdarł swoje szaty, gdy zaczął opłakiwać utratę swoich dzieci
(Job 1:20). Zasłona świątyni rozerwała się tuż po śmierci Jeszui, jednak zanim został pochowa-
ny. To „rozerwanie” szat odbyło się od góry do dołu. „Jezus zaś zawołał donośnym głosem
i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu” (Mar. 15:37–38).

Wielu nie dostrzega znaczenia tego, że zasłona świątynna rozerwała się od góry do dołu.
Zasłona ta oddzielała Miejsce Najświętsze od dziedzińca wewnętrznego Świątyni. Była kotarą
sięgającą od sufitu do podłogi, która oddzielała Miejsce Święte od Najświętszego. Miała 60 stóp
wysokości, 30 stóp szerokości i 3 stopy grubości. Nie lada wyczynem było rozerwanie jej na
pół, nawet gdyby zacząć od dołu a nie od góry! Hebrajska tradycja mówi, że zasłona ta była tak
naprawdę nazywana „rąbkiem Bożej szaty”.

W starożytnym Izraelu szaty rozdzierano na znak żałoby; znak smutku połączonego z głębo-
kim żalem. Rozdzieranie szat stanowiło obrzędowy znak bolesnego przeżycia. Jeżeli więc
w Świątyni mieszkał Bóg (a tak wierzono w tamtym czasie), zasłona była Bożą szatą. Można
więc powiedzieć, że rozdarcie zasłony stanowiło rozdarcie Bożych szat. Jest to wyraźne okaza-
nie smutku. To w tamtej chwili Bóg opłakiwał stratę swego Syna, gdyż HaMaszija (Mesjasz)
dobrowolnie oddał swoje życie za nas! Nie mam pojęcia, co musiało się dziać w Bożym umyśle,
ale wyobrażam sobie, że myślał coś takiego: „Spójrzcie! To mojego Syna tam mordują…”. Za-
chęcam każdego z Was, abyście już dziś skłonili swe serca przed Tronem Łaski, by Pan wszelkich
łask mieszkał w Was w pełni, aby ogarnęło Was Jego obfite miłosierdzie. To czas, abyśmy wszy-
scy rozdarli nasze serca, zamiast naszych szat. Anna L. Schwery - © Yad b’Yad Ministries
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Ponieważ patrzenie na to, jak umiera Jego Syn, zasmuciło Boga, można to porównać do
rozrywania serca. Tak naprawę, kiedy zasłona została zerwana, pokazało to, jak bardzo Bóg nas
ukochał posyłając swego Syna. Rozdzierajmy także nasze serca za narodem żydowskim, który
jest atakowany ze wszystkich stron, przez cały świat.

Wejdźmy razem, ze wszystkich narodów, do Bożej sali tronowej

Zespoły chrześcijan nadal próbują odnajdy-
wać Żydów w krajach byłego Związku Radziec-
kiego. Raporty donoszą, że w Estonii i na Litwie
(graniczących z Rosją) istnieje ryzyko, iż nacjo-
naliści mogą próbować wzniecać rozruchy. Mó-
dlmy się o tych powołanych, by iść do kościo-
łów, aby nawoływać je do Bożych odpowiedzi,
by pomóc Żydom. Po raz kolejny na naszym
świecie widać wzrost antysemityzmu. Węgry
zalewa fala antysemityzmu, również Amerykę
Południową, a szczególnie Wenezuelę. Módlmy
się, aby czarne chmury z Północy, które zbie-
rają się w szybkim tempie, pchnęły Żydów

w kierunku ich ojczyzny, Izraela, nim nastaną jeszcze trudniejsze czasy.
Zazwyczaj w czasach kryzysu, alija – imigracja do Izraela wzrasta. Doświadczyliśmy tego

w 1990, kiedy bramy krajów byłego Związku Radzieckiego otworzyły się nagle dla „refuzni-
ków” (Żydów, którym odmawiano prawa do emigracji ze Związku Radzieckiego), którzy pró-
bowali wcześniej wyjechać do Izraela. Do Izraela przyleciało wtedy wiele samolotów z nimi na
pokładzie. Służby takie jak Ebenezer (Ebenezer Emergency Fund.com) pomagają Żydom wyje-
chać do ojczyzny – Ziemi Izrael. Służby Ebenezer i CFI uzupełniały się przez wszystkie te lata od
czasu ich powstania. CFI w Izraelu troszczy się o tych poturbowanych i zdruzgotanych, często
nie mających żadnej nadziei w pierwszych dniach po przyjeździe do Izraela (więcej na: www.cfi-
jerusalem.org). Obie te służby potrzebują Waszej pomocy podczas tych niepewnych wśród
narodów dni dla narodu żydowskiego. Prosimy, wejdźcie na którąś z naszych stron interneto-
wych, aby prawdziwie stać się cząstką tej głębokiej i ratującej życie pracy. Obie nasze służby
potrzebują Waszego wsparcia, by czynić dzieło dla Bożego narodu, do którego On nas powołał.

• Módlmy się za Żydami, aby autobusami lub samolotami udało im się wyjechać do ojczyzny
z krajów byłego Związku Radzieckiego. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę
ich z krańców ziemi. Jer. 31:8

• Wstawiajmy się za tymi z nas, którzy pragną przynieść błogosławieństwo w życiu narodu
żydowskiego w tych proroczych czasach, w jakich żyjemy. Słuchajcie słowa Pana, narody,
i zwiastujcie na wyspach dalekich, i mówcie: Ten który rozproszył Izraela, zgromadzi go
i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody. Jer. 31:10

• Wołajmy o nadzieję, która czeka na Izrael, kiedy wróci do ojczyzny. Jest jeszcze nadzieja
dla twojego potomstwa – mówi Pan – i wrócą synowie do swoich siedzib. Jer. 31:17

• Błagajmy Pana w modlitwie przeciwko nikczemnym duchom narkomanii, handlu ludźmi,
prostytucji i alkoholizmu, które weszły do Izraela wraz w ogromną aliją z narodów, wśród
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których Żydzi tak długo byli rozproszeni. Przez długi czas byli z dala od Tory i Bożych dróg
i muszą ponownie nauczyć się Bożych dróg i Tory. Bo spowoduję, że zabliźnią się twoje
rany… Jer. 30:17. Módlmy się także o izraelską młodzież, która nauczyła się „imprezować”
od narodów. Oby coraz więcej z nich powracało do Boga i Jego ścieżek.

• Dziękujmy Bogu za tak wielu tutaj, w Izraelu, którzy kochają Boga i podążają Jego ścieżka-
mi i uczą się coraz bardziej chodzenia z Bogiem. Niech chwała będzie Jego Świętemu Imie-
niu!

Znowu potrzebne są wzmożone modlitwy. Połączone siły modlitewne rzeszy stróżów na
całym świecie dodadzą nam sił w duchowej rzeczywistości modlitwy o naród izraelski, który
jako naśladowcy Pana Jezusa, kochamy. Dziękujemy za to, że dzielicie się naszymi internetowy-
mi informacjami z tymi, których znacie i którzy na całym świecie modlą się o Izrael. Możecie to
robić bez pytania nas o zgodę

Wpatrując się w zegar, aby rozpoznać czas,

Sharon Sanders
Współzałożycielka, dyrektorka
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