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Czas składania ofiary z kadzidła

Następnie weźmie pełną kadzielnicę… i pełne garście miałkiego wonnego kadzidła i wniesie poza zasłonę,
i nasypie kadzidła na ogień przed Panem, aby obłok z kadzidła okrył wieko… III Mojż. 16:12, 13 …cała zaś
rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary (ofiary z kadzidła – przyp. tłum). Łuk. 1:10
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Wieko Skrzyni Przymierza

Czas składania ofiary z kadzidła „oznaczał
czas, kiedy kadzidło było umieszczane na ołta-
rzu w miejscu najświętszym. Kadzidło oznacza
modlitwę (Obj. 8:3-4), dlatego też obraz ołtarza
z kadzidłem (…) może dawać niesamowite zro-
zumienie tego, czym jest prawdziwa modlitwa
(o Izrael). Jeżeli zbieramy się na modlitwę (o Izra-
el) nie mając właściwego zrozumienia, nasze mo-
dlitwy nie przyniosą żadnej korzyści…” (Howard
Morgan, „Tishrei”). Kadzidło było substancją,
którą spalano z powodu przyjemnego zapachu,
który wytwarzała. Wyznawcy Jeszui mają być
miłą wonią lub też przypominającą Mesjasza won-
nością, gdziekolwiek się udają. Mogę sobie jedy-
nie wyobrazić radość, jaką to przynosi Wszech-

mocnemu Bogu, kiedy Jego dzieci biegną do Niego, aby się modlić, wstawiać się i stać za Jego ukocha-
nym narodem – Izraelem. Musi Mu to sprawiać przyjemność. W starożytności czas składania kadzidła
w świątyni oznaczał spalanie przypraw i żywic w akcie uwielbienia. Podobnie i my spędzając czas
z Panem, uwielbiamy go i On pragnie w tym uwielbieniu przebywać. Tak jak panna młoda w starożytnym
Izraelu była perfumowana wszelkiego rodzaju kadzidłem, tak i Oblubienica Jeszui musi być przyozdo-
biona ślubnym zapachem lub miłą wonią.

Oryginalne święte kadzidło składało się z wielu składników ta-
kich jak „nataf”, najprawdopodobniej żywica ze styraku podobna
do balsamu, „szechelet” lub „onycha” – wypełnione wonnościami
wieko skorupy ślimaków znalezionych w Morzu Czerwonym, któ-
rego do dnia dzisiejszego używa się na Wschodzie do wytwarza-
nia kadzidła. W skład kadzidła wchodziły też galbanum – pewien
gatunek gumożywicy oraz „lebona” (olibanum) – żywica z kadzi-
dłowca. Dodawano dokładnie taką samą ilość każdego jednego
z tych składników wymieszanego z solą i to tworzyło ofiarę. Ofia-
ra z kadzidła miała takie znaczenie, że przynosiła miłą woń i skła-
dano ją Bogu, aby oddać Mu cześć.

Skoro modlitwa symbolizuje kadzidło, to werset a Psalmu
141:2: „Niech wznosi się ku tobie modlitwa moja jak kadzi-
dło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna!” w sym-
boliczny sposób można przeczytać też: „O Panie, pozwól, aby
moje modlitwy i błagania wznosiły się ku tobie jak miła woń, w
której będziesz miał upodobanie”. Oznacza to, że gdy spędzamy

Niech wznosi się ku tobie modlitwa moja
jak kadzidło… Ps. 141:2
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czas przed Panem wstawiając się za Izraelem – „Bożym narodem wybranym” – składnikami kompozycji
naszych modlitw będą: miłosierdzie, dobroć, miłość, pocieszenie i serce troszczące się o tych, których
Bóg kocha. Oby każdy z Was, którzy na całym świecie przychodzicie przed Pana – Boga Izraela dzień
i noc w pełnej miłości trosce i wchodzicie w obecność Ducha Świętego wstawiając się w imieniu Jeszui,
będzie jak miła woń, w której Bóg ma upodobanie. Oby każdy stróż na murach Jerozolimy był kadzidłem
miłości do Jego ludu na ołtarzu modlitwy i chwały dla Boga. Bóg zna wstawienników, szuka ich i kiedy
znajduje tych, którzy stoją w wyłomie za Jego ludem, możemy się cieszyć, że sprawia to wielką radość
Jego sercu. Nie ustawajmy w modlitwach!

Wejdźmy razem do Bożej sali tronowej:

• Dziękujmy Panu za to, że powołał premiera Be-
niamina Netanjahu na taki czas jak ten. Beniamin
Netanjahu przemawiał ostatnio na corocznym qu-
izie biblijnym dla dorosłych w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym w Jerozolimie. Powiedział
tak: „Nie wróciliśmy pod Ścianę Płaczu po 2 tys. lat,
aby dojeżdżać tam w opancerzonych transporte-
rach… Ściana Płaczu pozostanie w naszych rękach,
także cała Jerozolima pozostanie na zawsze w na-
szych rękach – zjednoczona na wieki pod niezawisłą
izraelską władzą”. Dziękujmy Panu za to, że utrzy-
muje go u władzy w obecnym czasie. Bardzo nie-

wielu międzynarodowych przywódców byłoby gotowych stanąć przed ONZ lub międzynarodowy-
mi organami i cytować słowo po słowie Biblię. Musimy oddawać Panu za niego chwałę. Przede
wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszyst-
kich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we
wszelkiej pobożności i uczciwości. I Tym. 2:1-2

• Módlmy się żarliwie, aby Izrael utworzył jeszcze silniejszą armię, by był gotowy na rozliczne wyzwa-
nia, jakie niesie ze sobą jutro, by Siły Obronne Izraela mogły przeprowadzić wszystkie misje obronne
Izraela.

• Módlmy się o bardzo złożone wyzwania, którym trzeba sprostać, aby obronić Izrael na wszystkich
granicach, u wszystkich wlotów do państwa. Módlmy się o żołnierzy, by byli oddani i dobrze wyszko-
leni oraz aby zachowali ducha jedności oraz spoglądali na Boga, by im pomógł – gdyż nie są w stanie
walczyć defensywnie bez Pana. Oby żołnierze Izraela zachowywali przykazania Pana i jedynie do
Niego się zwracali. Módlmy się o bezpieczeństwo i odkupienie każdego żołnierza. Tyś wydał rozka-
zy swoje, aby ich pilnie strzeżono… Ps. 119:4

• Wołajmy szczerze do Pana, żeby Jego potężne ramię powstrzymało ISIS, które dotarło już
w pobliże granic Izraela, przed wkroczeniem na terytorium Izraela. Oby żołnierze Izraela byli nadna-
turalnie czujni, gdyż ISIS potajemnie i nieustannie działa wokół Izraela. Gdyby Pan nie był z nami –
niechże powie Izrael – gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie powstali przeciwko nam, to
byliby nas pożarli żywcem, gdy płonęli gniewem przeciwko nam… Błogosławiony Pan, któ-
ry nie wydał nas na łup zębom ich! (...) Pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo
i ziemię. Ps. 124:1–3, 6,8

• Módlmy się żarliwie, aby Izrael pokonał Hamas, który upatrzył sobie Zachodni Brzeg. Wcześniej
Hamas przechwalał się, że wyzwolił Gazę, a teraz przechwala się, że przygotowuje się do rozszerze-
nia swojej obecności na całą „Palestynę”. W owym dniu uczynię z Jeruzalemu ciężki kamień dla
wszystkich ludów. Każdy, kto go będzie podnosił, ciężko się zrani, gdy zbiorą się przeciwko
niemu wszystkie narody ziemi. (Zach. 12:3) Obecnie Jerozolima nie jest oblężona ani otoczona.
Oby jednak wszyscy ci, którzy zuchwale pragną zniszczyć ziemię, którą sam Bóg utworzył – włącznie
z tak zwanym „Zachodnim Brzegiem”, które stanowi serce Ziemi Izraela, co wyraźnie widać na
mapach – uświadomili sobie, że będą mieli do czynienia z PANEM BOGIEM IZRAELA.
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Sharon i Ray Sanders

Proszę, przekażcie ten List Modlitewny Stróża na Murach Miasta po całym świecie. Możecie bezpłat-
nie rozdawać go na grupach modlitewnych, w kościołach, a także dawać go tym, którzy modlą się
o Izrael.

Do czasu Jego przyjścia

Sharon Sanders

Po raz kolejny pragnę podkreślić, że modlitwa to akt uwielbienia Boga. Przypomina przyjemną woń
kadzidła wznoszącą się do Boga. Bogu sprawiają przyjemność żarliwe modlitwy, kiedy my, jako stróże na
murach Jerozolimy, wypełniamy je miłą wonią naszego szczerego czasu modlitwy. Ktoś kiedyś powie-
dział: „Boży modliciele niezupełnie rozumieją, że wszystkie szczere modlitwy są wieczne i Pan zacho-
wuje je jak kadzidło o miłej woni w złotych flakonikach”. Oby modlitw o Izrael było jeszcze więcej
podczas czasu składania ofiary z kadzidła

Sprostowanie: Z przykrością zawiadamiam, że w liście modlitewnym stróża na murach miasta wystą-
pił błąd drukarski, który nie został wychwycony podczas korekty. Bardzo za to przepraszam. Werset
„Jeśli stróże nie strzegą miasta, daremnie czuwają” (Ps. 127:1) powinien brzmieć: „Jeśli Pan nie strzeże
miasta, daremnie czuwa stróż” (Ps. 127:1). Przyjmijcie moje przeprosiny. Jestem pewna, że większość
z was zwróciła uwagę, że to błąd, ponieważ znacie mnie i CFI i wiecie, że nigdy nie ingerowalibyśmy
w Pismo. Dziękuję jednak Lyn i Jimowi, którzy zwrócili mi na to uwagę. Życzę Wam Bożego błogosła-
wieństwa z Jerozolimy.


