
TEKST KOMENTARZ BRATA RUSSELLA  

1Moj. 1: 1 Na początku=> Stworzenia naszej planety a nie wszechświata 
Bóg stworzył=> Przygotował do dzieła, które w sześciu dniach stworzenia, dni epokowych miało 
się wykonać 
ziemię=> Prawdopodobnie nasza ziemia jest pierwszą z światów wówczas stworzonych 

1Moj. 1: 2 A ziemia była=> już istniała, zanim sześć dni stworzenia rozpoczęły się 
Duch Boży=> Moc Boża, energia twórcza 
Unaszał się=> Była czynną zapładniającą 

1Moj. 1: 3 Stała się światłość=> Prawdopodobnie podbiegunowa zorza "Aurora Borealis" 

1Moj. 1: 5 I stał się wieczór=> Mały, nieznaczny początek 
Stał się zaranek=> Dopełnienie tej części dzieła 
Dzień pierwszy=> Okres Azoiczny 7000 lat długi, w którym nie było jeszcze życia. Naturalnie nie 
słoneczny dzień, gdyż samo słońce nie było widzialne aż w czwartym dniu stworzenia 

1Moj. 1: 6 Niech będzie rozpostarcie=> Firmament, sklepienie, powietrze otaczające ziemię 
W pośrodku wód=> Między wodami 

1Moj. 1: 7 Uczynił Bóg rozpostarcie=> Po oberwaniu się pierwszego pierścienia na ziemię, utworzyło się 
powietrze mocno przesycone gazami 

1Moj. 1: 8 I stał się dzień wtóry=> Okres Paleozoiczny, 7000 lat długi, odnosi się do największej epoki życia 
organicznego. Okres Sylurski, najstarsza w geologii warstwa pokładów trzeciorzędowych 
skorupy ziemskiej 

1Moj. 1: 9 Miejsce suche=> (ląd); Woda powodowała, iż ziemia się ostudziła i w ten sposób się ostudziła 
skorupa ziemi, wystająca ponad powierzchnię wód. Możliwe, że podobne wstrząsy natury 
jeszcze nastąpią 

1Moj. 1:12 Trawę i ziele=> Gazy: węglany i azotowy spowodowały nadzwyczajny urodzaj roślinności w 
trzecim dniu stworzenia, pochłaniając węglan i oczyszczając powietrze dla rozwoju życia 
zwierzęcego. 
Nasienie jego według rodzaju=> stoi w sprzeczności z ewolucją. 

1Moj. 1:13 I stał się dzień trzeci=> Okres Karbonu, 7000 lat długi. 

1Moj. 1:16 Uczynił Bóg=> Dosłownie: spowodował by świeciło. Wyraz tu użyty wcale nie oznacza 
stworzenia. 
Światło większe=> Katolicy twierdzą, że to światło reprezentuje papieża. 
Aby rządziło dzień=> Aby wskazywało czas dnia. 
Światło mniejsze=> Katolicy dowodzą iż to reprezentuje władzę świecką. 
Aby rządziło noc=> Według katolickiego poglądu, oznacza to doczesne sprawy. 

1Moj. 1:19 I stał się dzień czwarty=> Okres Kamienny, 7000 lat długi. 

1Moj. 1:20 Niech wody wywiodą hojnie=> Niezliczone mnóstwo skorupiaków, które wchłaniały w siebie 
obfitujący w wodzie węglan. 
Płaz duszy żywiącej=> [Nephesh], istoty obdarzone czuciem. 

1Moj. 1:23 I stał się dzień piąty=> Okres płazów, 7000 lat długi. 

1Moj. 1:24 Niech wyda ziemia=> Wyrażenie naukowe określające działalność twórczą. 
Duszę żywiącą=> [Nephesh], istoty mające czucie, jak człowiek. 
Bydło=> Zwierzęta domowe, dla odróżnienia od innych zwierząt. 

1Moj. 1:26 Uczyńmy=> Wyrażenie użyte w liczbie mnogiej, wskazuje na fakt, że "Na początku było Słowo, a 
Słowo było u Boga", czyli Bogiem. 
Na wyobrażenie nasze=> Z podobnymi władzami umysłu, możnością rozumowania, pamięci, 
woli, sądu, przymiotów moralnych, poczucia sprawiedliwości i miłości. 
To nie znaczy ten pierwszy promyk zmysłów. 
Poczucia o moralności jak twierdzą ewolucjoniści. 
Uczynienie człowieka na ziemskie wyobrażenie swojego Stwórcy było w tym celu, ażeby mógł 
być odpowiednim władcą ziemi. 
Według podobieństwa naszego=> Królem ziemi, jak Bóg jest Królem wszechświata. 
Niech panują=> Wyraz tu użyty jest w liczbie mnogiej, co oznacza iż nie tylko Adam miał być 
królem, ale wszyscy razem i nie jeden nad drugim, ale jak Bóg zamierzył. 

1Moj. 1:27 Stworzył tedy Bóg człowieka=> Tu nie jest powiedziane, ażeby wody wydały człowieka, lub żeby 
ziemia miała go wydać. 
Na wyobrażenie swoje=> Ziemski obraz samego siebie. 
   Mózg najniższej klasy człowieka posiada 68 kubicznych cali objętości, podczas, gdy 
najwyższego typu małpa posiada mózg tylko 34 kubicznych cali objętości. 
Na wyobrażenie Boże=> Z władzą rozumowania, moralnym uświadomieniem. 
   Gdyby Adam był niedoskonałym takie wyrażenie byłoby bez znaczenia. 



   Czy mógłby ktoś podrapany i poskrobany swój portret uznać za swoją podobiznę, lub czy 
mógłby się czuć zadowolonym z posiadania syna pozbawionego rozumu? 
Stworzył je=> Przymioty człowieka w całym znaczeniu tego słowa nie były tylko w jednej płci. 

1Moj. 1:28 I błogosławił im Bóg=> błogosławieństwo Boże jest tylko dla doskonałych. 
Rozradzajcie się=> Propagowanie rasy jest Boskim rozporządzeniem. 
   Słowa te były wyrażone dla człowieka ziemskiego, a nie dla Nowego Stworzenia. 
   Pożycie małżeńskie i rozmnażanie się bynajmniej nie jest grzechem, ani nie było grzechem dla 
pierwszych rodziców. 
Napełniajcie ziemię=> Bóg zamierzył, ażeby ziemia była zaludniona. 
   Boskim zamiarem nie było, ażeby ziemia miała być napełniona na pół umarłą ludzkością. 
   Gdy ziemia zostanie dostatecznie zapełnioną, władza rozmnażania się ustanie, a rodzaj ludzki 
składać się będzie z istot doskonałych, podobnie jak był Adam zanim Ewa była stworzoną. 
I czyńcie ją sobie poddaną=> Gdyby nasi pierwsi rodzice nie zgrzeszyli, to mogliby owładnąć 
ziemię bez utraty Raju. 
I panujcie=> "Dałeś mu opanować sprawy rąk twoich". Ps8:6. 
   Ilustracja dana była Nabuchodonozorowi gdy miał sen o drzewie. 
   Nabuchodonozor reprezentował głowę władzy ludzkiej. 

1Moj. 1:29 Będzie wam ku pokarmowi=> Jedzenie mięsa zostało dozwolone przez Boga po potopie, by 
ludzie mieli więcej siły, lecz nie będzie jedzone w przyszłym wieku. 

1Moj. 1:30 W której jest dusza żywiąca=> [Nephesh], dusza, istota z czuciem jak człowiek. 

1Moj. 1:31 I widział Bóg co uczynił=> Nie tylko zaczął czynić, ale zupełnie uczynił. 
Było bardzo dobre=> Adam był tak fizycznie, jak umysłowo i moralnie doskonałym. 
   Adam był synem Bożym. 
   Człowiek bynajmniej nie jest zabytkiem z czasów przedhistorycznych, aby był niższego 
gatunku od tego, jaki istnieje obecnie, lecz pokazuje wyraźnie, że człowiek odpadł od 
doskonałości. 
   Ziemia jest dla człowieka dobrą spiżarnią obfitych błogosławieństw, odpowiednim miejscem do 
wykonania jego władzy, dla ćwiczenia i rozwoju jak również miejscem panowania wiecznej 
szczęśliwości. 

1Moj. 2: 2 Dnia siódmego=> Siódmy okres 7000 lat długi, którego długość daje nam pojęcie o długości 
poprzednich okresów. 
Odpoczął Bóg=> Aby dać Synowi przywilej dokończenia dzieła. 

1Moj. 2: 3 I poświęcił go=> W planie Bożym okazuje się, że po sześciu epokach równej długości, miał 
nastąpić siódmy okres szczególnych błogosławieństw, jak jest to pokazane w siódmym dniu 
przeznaczonym na odpoczynek, siódmy rok, czyli rok odpoczynku i siódmy tysiąc lat, albo 
"czasy naprawienia wszystkich rzeczy". 
Iż weń odpoczął=> W międzyczasie dozwolił na grzech i panowanie złego. 

1Moj. 2: 4 Teć są=> Jako ilustracja pokazująca niedorzeczność tak zwanych biblijnych krytyków. 
Zrodzenia=> Rozwoju. 
Dnia=> Nie o 24 godzinach, lecz o długim określonym okresie czasu, np.. jako było za dni 
Noego, lub w dzień sądny itd.. 
Pan Bóg uczynił=> Mocą swoją, którą okazał przez Syna Swego. 

1Moj. 2: 5 Nie spuścił jeszcze deszczu=> Ziemia otoczona była wodną powłoką, która oberwała się i 
spowodowała potop za dni Noego. 

1Moj. 2: 7 Stworzył Pan Bóg człowieka=> Tu nie jest powiedziane o człowieku: "Niech ziemia wyda, albo 
niech woda wyda człowieka". 
Z prochu ziemi=> Moc Boża działając na elementy ziemi, wytworzyła istotę ludzką, podobnie jak 
ta sama moc-energia --- działając na elementy duchowe stworzyła aniołów i inne istoty. 
   Pierwszy człowiek z którego powstał cały rodzaj ludzki jest ziemski, drugi człowiek będzie 
dawcą życia całemu rodzajowi ludzkiemu, sam Pan z nieba przy swym wtórym przyjściu. 
I natchnął=> [Naphach], tchnął. 
Dech=> [Neshamah], siłę żywotną. 
Żywota=> [Caiyah], życie. 
I stał się człowiek=> Tu nie mówi, że człowiek otrzymał. 
Duszą żywiącą=> [Nephesh}, istotą obdarzoną czuciem, jak inne stworzenia. 
   Pewien Metodyski kaznodzieja określa duszę, iż jest ona: "bez wnętrza i bez zewnętrza, bez 
ciała, bez kształtu lub części składowych, których można miliony pomieścić w skorupie orzecha". 
   Czy Adam był stworzony śmiertelnym, czy nieśmiertelnym? 

1Moj. 2: 8 Nasadził Pan Bóg sad=> Raj, który będzie przywrócony i w którym będzie łotr według danej mu 
obietnicy. 

1Moj. 2: 9 Wszelkie drzewo=> Różnego rodzaju drzewa. 



I drzewo żywota=> które by podtrzymywało doskonałe życie. 

1Moj. 2:11 Pierwsza gdzie złoto=> symbol Boskiej natury. 

1Moj. 2:14 Czwarta jest Eufrates=> symbol rodzaju ludzkiego. 

1Moj. 2:17 Jeść z niego nie będziesz=> Gdyby Adam i Ewa byli posłuszni Bogu, zakaz jedzenia może byłby 
zniesiony w swoim czasie. 
Albowiem dnia=> Jeden dzień u Pana jest tysiąc lat. 
Którego jeść będziesz umrzesz=> Umierając umrzesz. 
   Fizycznie, moralnie i umysłowo. 
   Tu nie ma wzmianki o żadnej uldze. 
   Ani myśli o wiecznych mękach po śmierci. 
   Znaczyło utratę wiecznego życia jeśli będą nieposłuszni. 
   Pokazuje, że ostatecznie którzy okażą się w jakikolwiek sposób niedoskonałymi, zostaną 
wytraceni. 
   Śmierć jest nieprzyjacielem. 
   Czy byłoby sprawiedliwym ze strony Boga potępić istotę, która bardzo mało różni się od 
zwierzęcia (wg ewolucji). 

1Moj. 2:18 Uczynię mu pomoc=> Adam tak dalece był wyższy od wszystkich stworzeń, iż nie miał pomiędzy 
nimi towarzystwa. 

1Moj. 2:19 Każdą duszę żywiącą=> [Nephesh], każda istota obdarzona czuciem jest nazwana duszą. 

1Moj. 2:20 Adam=> w dwóch latach przed upadkiem. 
Dał imiona wszystkiemu bydłu=> doskonały człowiek miał zupełną kontrolę nad wszystkim 
stworzeniem ziemskim. 

1Moj. 2:21 Bóg wyjął jedno żebro jego=> w tym zawiera się oddzielenie niektórych zdolności i przymiotów. 
   wskazuje, że gdy dzieło naprawienia wszystkich rzeczy zostanie dopełnione, wtedy wszyscy 
ludzie będą takimi jak Adam był pierwotnie. 
Napełnił ciałem=> To figuruje, że Kościół, Oblubienica Chrystusowa była uformowana z powodu 
zadanej rany w Jego boku i jako skutek twardego snu śmierci, która przyszła na naszego Pana. 

1Moj. 2:22 Uczynił niewiastę=> Ewa jest figurą na Kościół. 

1Moj. 2:24 Przyłączy się do żony swojej=> uczciwe jest małżeństwo między wszystkimi. 
I będą dwoje jednym ciałem=> Figura Adama i Ewy wyobrażająca Jezusa i Jego Oblubienicę 
skończy się, gdy się staną jedno. 

1Moj. 3: 1 Wąż był chytrzejszy=> został opętany przez szatana. 
Ten rzekł=> To była możliwa chwila jego upadku. 
   Prawdopodobnie wąż zbliżając się do drzewa jedząc owoc jego pod wpływem szatana. 
   Prawdopodobnie gestami wyrażał swoje myśli. 
Do niewiasty=> Która była pierwszym posłem i często używana jest jako narzędzie mówcze, a 
co się uwydatnia w Spirytyzmie, w Christian Science, wyniesiona do bóstwa, w Egipcie jako Isis, 
w Asyrii jako Astarot, w Grecji jako Diana, w pogańskim Rzymie jako Juno, 
   Przedstawił się niewieście jako przyjaciel. 

1Moj. 3: 4 Żadnym sposobem nie pomrzecie=> To jest pierwsze przedstawienie nauki o wrodzonej 
nieśmiertelności człowieka. 
   To jest podstawą nauki w czyściec i w Spirytyzm. 
   Szatan sam zapewne wierzył w to kłamstwo, zwodząc siebie, jak wielu ludzi podobnie to czyni. 
   Ktokolwiek został zwiedziony tą nauką, nie powinien potępiać Ewy, że podobnie została 
zwiedzioną. 

1Moj. 3: 5 Będziecie jako bogowie=> Mądrzy jak bogowie (duchowe istoty). 
Znający dobre i złe=> Niewiasta w rzeczywistości osiągnęła wiele wiadomości, lecz 
jednocześnie ściągnęła na siebie potępienie, boleści, smutek i łzy. 

1Moj. 3: 6 Pożądliwe ku nabyciu umiejętności=> Chęć uchodzenia za mądrzejszego i zdolniejszego od 
innych jest wielkim niebezpieczeństwem szczególnie dla starszych w zgromadzeniach, którzy 
bywają tym opanowani. 
   Mądrość szatana jest ziemska, zmysłowa. 
I on też jadł=> "Adam nie był zwiedziony", lecz jadł rozmyślnie, aby podzielić los swej żony. 

1Moj. 3: 7 Byli nagimi=> Jedzenie zakazanego owocu przyprowadziło ich do tego, że na złe użyli 
umiejętności --- wiedzy o której przedtem nie wiedzieli. 
Spletli liście figowe=> to wskazuje na pokutę i chęć utrzymania cnoty. 
Poczynili sobie zasłony=> Figuruje słabe, nędzne, bezwartościowe przykrycie grzechu, czyli 
naszą chęć usprawiedliwienia się. 
   Próbka tego czym ziemia ma być. 

1Moj. 3:12 I jadłem=> Adam nie starał się zwalić winy na swoją żonę, ale otwarcie powiedział prawdę. 

1Moj. 3:14 Rzekł Bóg do węża=> Figuralnie do szatana. 



Na brzuchu=> Nie będziesz stał w rzędzie anielskich Synów Bożych poważany i szanowany, jak 
byłeś poprzednio. 
Czołgać się będziesz=> Literalnie wąż zaznał pewnej zmiany w swym kształcie i sposobie 
poruszania się. 
Proch żreć będziesz=> Ktoby karmił się prochem nie mógłby podtrzymać życia i musiałby 
zginąć, tak jak i wąż jest w obrzydzeniu u wszystkich --- zatem znaczy degradację i wzgardę. 

1Moj. 3:15 I nasieniem jej=> Którym jest Chrystus. 
Ono=> Chrystus jest nasieniem niewiasty, a nie węża. 
Zetrze tobie głowę=> we właściwym czasie zniszczy wszelkie zło 
   Rodzaj ludzki ostatecznie zostanie uwolniony spod władzy szatana. 
Ty mu potrzesz piętę=> Szkoda, krzywda zadana nasieniu nie będzie żywotną. 

1Moj. 3:16 Poczęcia twoje=> Rodzaj ludzki w miarę jak chylił się ku większemu upadkowi i słabnął, więcej 
się rozmnażał. 
W boleściach=> jako część ściągniętego na siebie przekleństwa. 
Wola twa=> Skłonność, chęć, pragnienie opieki i podpory. 
On nad tobą panować będzie=> Proroctwo to, że mężczyzna w swym upadłym stanie miał się 
obchodzić z kobietą w sposób tyrański w znacznej mierze wypełniło się. 

1Moj. 3:17 Iżeś usłuchał=> To pokazuje, że gdyby Adam nie usłuchał Ewy i nie okazał się nieposłusznym 
Bogu, mógłby żyć wiecznie. 
Przeklęta będzie=> Nie będzie sama rodzić dla podtrzymania życia człowieka. 
Ziemia=> Poza obrębem nagotowanego przez Boga sadu, cała ziemia miała być w dzikim 
stanie. 
Dla ciebie=> Ziemia w ogóle w obecnym niedoskonałym stanie jest na doświadczenie człowieka 
i jego korzyści. 

1Moj. 3:19 W pocie oblicza twego=> Bezczynność jest szkodliwa dla upadłego człowieka. 
Boś proch=> a nie istota duchowa. 
I w proch się obrócisz=> Wcale tu nie mówi o wiecznych mękach. 

1Moj. 3:21 Uczynił odzienie skórzane=> Figura ta wskazuje na potrzebę ofiary za grzechy. 
I oblókł je=> Figuruje przykrycie szatą sprawiedliwości Chrystusowej. 

1Moj. 3:22 Wiedzący dobre=> zanim Adam popełnił grzech. 
I złe=> jako skutek przekleństwa. 
Z drzewa żywota=> W liczbie mnogiej --- drzew. 
I żyłby na wieki=> Gdyby spożywał owoce z tych drzew. 

1Moj. 3:23 Wypuścił go=> Aby kara śmierci na nich się wykonała. 

1Moj. 3:24 Do drzewa żywota=> Będącego w sadzie Eden. 

1Moj. 4: 1 Porodziła Kaina=> Imię Kain znaczy "otrzymany". Ewa zapewne uważała, że w Kainie otrzymała 
obiecane nasienie tj obiecanego wybawiciela. 

1Moj. 4: 2 I brata jego Abla=> Abel znaczy "karmiciel" i możliwe, iż to miało znaczyć, że Abel miał być 
pomocą w pracy i w walce o pożywienie. 
Kain był rolnikiem=> Dzieci pierwszych rodziców jak się okazuje były bardzo dalekimi od małp, 
jak to uczeni starają się wmawiać w siebie, że z takich pochodzą. 

1Moj. 4: 3 Po wielu dniach=> Obydwaj synowie prawdopodobnie w międzyczasie mieli już własne rodziny. 
Kain=> reprezentuje Ismaela, Ezawa, cielesnego Izraela i klasę kąkolu. 
Przyniósł z owocu ziemi=> figuruje ofiary rąk. 
Na ofiarę Panu=> Dzieci pierwszych rodziców ni były czcicielami bałwanów, słońca, księżyca lub 
gwiazd. 

1Moj. 4: 4 Abel=> figuruje Izaaka, Jakuba, Duchowego Izraela i klasę pszenicy. 
Przyniósł z tłustości=> symbol serdecznej gorliwości. 
Wejrzał Pan na Abla=> ponieważ starał się posiadać zmysł Boży. "Wiarą lepszą ofiarę ofiarował 
Abel". 
I na ofiarę jego=> ponieważ jego ofiara reprezentowała potrzebę śmierci Odkupiciela, jako ofiarę 
za grzech. 
   Przyjęcie ofiary zapewne było objawione przez ogień, jak to miało miejsce, gdy Eliasz 
sprawował ofiarę w obecności kapłanów Baala. 

1Moj. 4: 5 I rozgniewał się Kain=> zamiast dowiedzieć się od Boga dlaczego ofiara nie została przyjęta. 
I spadła twarz=> zamiast powinszować swemu bratu. 
jego=> może być, że mu rodzice oznajmili swą nadzieję, iż on miał być tym obiecanym 
wybawicielem, będąc z tego powodu pysznym, zapałał z tego powodu nienawiścią ku swemu 
bratu. 

1Moj. 4: 6 Przecz żeś się zapalił gniewem=> Kain nie miał żadnej przyczyny gniewać się na swego brata. 

1Moj. 4: 7 Grzech=> jeżeli ktoś dopuści do serca ducha złego, ten wyruguje z serca to co jest dobrego. 



Leży we drzwiach=> Czyha, gotów wejść do serca przy najpierwszej sposobności. 
Do ciebie chuć jego będzie=> szatana życzeniem jest zwieść człowieka. 
A ty nad nim panować będziesz=> Jeżeli zechcesz, będziesz w możności to uczynić. 

1Moj. 4: 8 Kain rozmawiał=> reprezentuje tych co oszczerstwami zabijają braci. 
Powstał Kain na Abla=> myśląc, że tym sposobem pozbędzie się rywala. 
I zabił go=> Śmierć Abla reprezentuje śmierć Chrystusa i Jego naśladowców, iż muszą być 
wiernymi aż do śmierci, zanim mieć będą przywilej zniszczenia złego. 

1Moj. 4: 9 Nie wiem=> Duch morderczy prowadzi do kłamstwa i zuchwałości. 
Izalim ja stróżem brata mego=> Każdy członek Nowego Stworzenia jest stróżem dla swych 
braci. Powinien kłaść swoje życie za braci i miłować bliźniego jak samego siebie. 

1Moj. 4:10 Krew brata twego=> Krew jest życie. 
Woła do mnie=> figuralnie woła o pomstę. 
Niż ją znieść mogę=> Wysokomyślność, pycha, pewność siebie prowadzi ostatecznie do zguby. 

1Moj. 4:14 A przed obliczem Twoim=> Kain oceniał łaskę Bożą. 
Skryję się=> wskazuje na żal i pokutę. 

1Moj. 4:17 Poznał Kain żonę swoją=> jedną z sióstr pojął sobie za żonę. 
Zbudował miasto=> Dom i odpowiednie gospodarstwo dla siebie i rodziny. 

1Moj. 5: 1 Podobieństwo Boże=> Podobne zdolności rozumowe, woli itp. 

1Moj. 5: 2 I nazwał imię ich człowiek=> Pierwszeństwo pozostało przy mężczyźnie. 

1Moj. 5: 3 Żył Adam 130 lat=> Ogniwo nr 1 Chronologii biblijnej. 

1Moj. 5: 5 Dni Adamowych było 930=> Połowa ludzi umiera teraz poniżej 10 lat, zaś przeciętna długość 
życia wynosi ok. 33 lata, pomimo pomocy lekarskiej. 

1Moj. 5: 6 Set żył 105 lat=> Ogniwo nr 2 Chronologii biblijnej. 

1Moj. 5: 9 Enos żył 90 lat=> Ogniwo nr 3 Chronologii biblijnej. 

1Moj. 5:12 Kena żył 70 lat=> Ogniwo nr 4 Chronologii biblijnej. 

1Moj. 5:15 Machalaleel żył 65 lat=> Ogniwo nr 5 Chronologii biblijnej. 

1Moj. 5:18 Jared żył 162 lata=> Ogniwo nr 6 Chronologii biblijnej. 

1Moj. 5:21 Enoch żył 65 lat=> Ogniwo nr 7 Chronologii biblijnej. 

1Moj. 5:24 Chodził Enoch z Bogiem=> Nie był bezczynnym, ale "chodził" drogą sprawiedliwości. 
I nie było go więcej=> między ludźmi. 
Bo go wziął Bóg=> Nie mamy powiedziane dokąd go Bóg wziął, ale na pewno wiemy, że nie do 
nieba, bo nasz Pan powiedział: "Nikt nie wstąpił do nieba". 

1Moj. 5:25 Żył Matuzalem 187 lat=> Ogniwo nr 8 Chronologii biblijnej. 

1Moj. 5:28 Lamech żył 182 lata=> Ogniwo nr 9 Chronologii biblijnej. 

1Moj. 6: 2 Synowie Boży=> Niektórzy z aniołów, którym prawdopodobnie był dozwolony dozór nad ludźmi 
przed potopem. 
Widząc córki ludzkie Byli pociągnięci do złego, jakie panowało pomiędzy ludźmi. 
   Prawdopodobnie na skutek podszeptów szatana, który tym sposobem chciał unicestwić 
rozporządzenie Boże i wytworzyć rasę ludzi, któraby żyła wiecznie. 
Brali je sobie za żony=> Małżeństwo między ludźmi nie jest zabronione, ale mieszanie 
odrębnych rodzajów jest zakazane. 

1Moj. 6: 3 Dni jego=> długość lat życia została ograniczona. 

1Moj. 6: 4 Byli olbrzymowie=> [Nephilim], powstali z mieszanego małżeństwa aniołów i ludzi, których Bóg 
nie uznał i zostali wszyscy wytraceni w potopie. 
   Reprezentuje trusty, płód chrześcijańskich rządów, które dzierżą władzę świata. 
Ci są mocarze=> Ojciec daje życie, matka organizm, jak to miało miejsce przy narodzeniu 
Chrystusa jako człowieka. 

1Moj. 6: 5 Złe było po wszystkie dni=> Tak, że Pan Bóg musiał to zło ukrócić, aby zachować ludzi. 
   Człowiek miał przyjemność w swojej degradacji zamiast wydobywać się z niej i grzesznego 
stanu, prosząc przy tym Boga o pomoc. 

1Moj. 6: 6 Żałował Pan=> Pan Bóg zmienił sposób postępowania, lecz nie zmienił swego postanowienia. 
To wyrażenie jest postawione, aby przeciętny czytelnik mógł zrozumieć przyczynę, dlaczego 
Pan Bóg zmienił swoje postępowanie. 

1Moj. 6: 9 Noe był doskonałym w rodzaju=> [Toledao], pochodzenie rodziny. 
   Pochodził z czystej rasy Adama (nie mieszanej z aniołami). 

1Moj. 6:11 Napełniła się nieprawością=> Jak było za dni Noego, tak jest i dzisiaj. 

1Moj. 6:14 Przegrody poczynisz w korabiu=> Gazeta "Chicago Trybune" z 13 sierpnia 1883 r. opisywała 
wiadomości z Londynu, że pewna gazeta z Konstantynopola, drukowała sprawozdanie komisji 
tureckiej, która odkryła w lodowcach góry Ararat korab. Wnętrze arki było podzielone na 
przedziały, każdy po 15 stóp wysoki. 



1Moj. 6:15 Uczynisz go na ten kształt=> Podany plan zupełnie odpowiadał potrzebom i w skutku okazał się 
zupełnie bezpiecznym i dogodnym. 
Długość 300 łokci=> 547,3 stóp, licząc łokieć biblijny 21,88 cali. (304,163 m.). 
Szerokość 50 łokci=> 91,2 stóp. (50,684 m.). 
Wysokość 30 łokci=> 54,72 stóp. (30,41 m.) 
   To dałoby pomieszczenie 2 730 782 kubicznych stóp (468 806 m3), pojemności 81 052 ton. 
   Przypuszczalnie arka mogła w sobie pomieścić trzy lub cztery razy więcej, niż największy 
okręt, jaki dziś jest znany. 
   Znajdowało się tam dostatecznie miejsca dla 244 par zwierząt obliczonych przez prof.. 
Buffona, jak również na potrzebną żywność na czas trwania potopu i do nowych zbiorów. 

1Moj. 6:16 Okno uczynisz=> Otwór na łokieć dookoła arki pod strzechą. 

1Moj. 6:17 W których jest dech=> [Ruach], powietrze, duch, siła ożywiająca jak w człowieku. 

1Moj. 6:19 Wprowadzisz do korabia=> Figura na Chrystusa i moc jaka jest w Nim, która rozmnoży i 
zorganizuje ludzkość. 

1Moj. 7: 1 Do arki=> Typ na Chrystusa i Jego moc, która rozmnoży i ustanowi nowe społeczeństwo. 

1Moj. 7: 6 Noemu było 600 lat=> Ogniwo nr 10 Chronologii biblijnej. 

1Moj. 7: 7 Wszedł Noe i synowie jego=> Noe i jego rodzina w arce reprezentują Kościół wyniesiony ponad 
ziemię w czasie wielkiego ucisku, zachowany od postrachu, jaki ten czas sprowadzi, a następnie 
zstąpi, aby błogosławił i wzbudzał umarłych z grobu i napełnił ziemię ludźmi. 

1Moj. 7: 8 Zwierząt czystych=> Zdatnych dla człowieka do użytku, jak owce, krowy. 
Które nie były czyste=> Nie zdatne na pokarm, jak koń, pies itd. 

1Moj. 7:11 Przerwały się=> Główne parcie wód było od biegunów. 

1Moj. 7:15 Jest dech=> [Ruach], duch, siła życiowa, jak u człowieka. 

1Moj. 7:17 Był tedy potop=> Nauka udowodniła, że taki potop miał miejsce. 
Przez 40 dni=> Możliwe oznacza, że w 1915 r. gdy dzieło anarchii rozpocznie się, to będzie tylko 
40 dni przed zupełnym zniszczeniem jakie przyjdzie. "Jako było za dni Noego, tak będzie za dni 
Syna Człowieczego". 

1Moj. 7:19 Okryły wszystkie góry=> Możebne te części ziemi, jakie były zamieszkane przez ludzi. 

1Moj. 7:22 Tchniący duch żywota=> [Ruach, Neszmach, Gaijah], dech żywota. 

1Moj. 7:24 150 dni=> możliwe oznacza przeciąg czasu w 1915 r. podczas którego to wiru anarchii jaka 
będzie wrzeć i miotać do zniszczenia i wyczerpania. 

1Moj. 8: 1 Z nim w arce=> Typ na Chrystusa i Jego moc, która rozmnoży i ustanowi nowe społeczeństwo. 

1Moj. 8:11 Różdżka oliwy=> Symbol pokoju. 

1Moj. 8:13 Pierwszego roku=> Noe ukończył w tym czasie 600 lat życia. 
Pierwszego dnia=> To pokazuje akuratność chronologiczną. 

1Moj. 8:21 Zawoniał Pan=> [Ruach], Objawienie szczególnej, niewidzialnej siły. 

1Moj. 8:22 Póki ziemia trwać będzie=> "Ziemia na wieki stoi". 
Nie ustaną=> Lecz będą zawsze przypominać ludziom o wyzwoleniu ich od grzechu i śmierci. 

1Moj. 9: 3 Będzie wam na pokarm=> dopóki ludzkość będzie w stanie upadłym z powodu upadku 
pierwszych rodziców. 

1Moj. 9: 4 Mięsa z duszą jego=> [Nephesh], życie, dusza. 
Która jest krew jego=> Krew reprezentuje życie, duszę. 

1Moj. 9:10 Duszę żywiącą=> [Nephesh], istoty mające czucie, jak człowiek. 

1Moj. 9:11 Na skażenie ziemi=> Istniejący porządek rzeczy. 

1Moj. 9:13 Łuk mój położyłem=> Do potopu woda okalająca ziemię nie pozwalała na uformowanie się tęczy. 

1Moj. 9:21 Pił wino, upiwszy się=> Gdy powłoka wodna otaczająca ziemię spadła podczas potopu, 
spowodowała atmosferę, w której wiele rzeczy ulega fermentacji, oddziaływując także ujemnie 
na długość życia ludzkiego. Ta zmiana atmosferyczna oddziałała na wino, wytwarzając w nim 
alkohol. Noe nie wiedząc o tej przemianie po wypiciu wina, upił się. 

1Moj.10: 2 Synowie Jafeta=> Jest przypuszczenie że osiedlili się w Europie. 

1Moj.10: 6 Synowie Chama=> Przenieśli się do północnej Afryki. 

1Moj.10:22 Synowie Sema=> Udali się do Azji. 

1Moj.11: 4 Zbudujmy miasto i wieżę=> Jako ochronę w razie powtórzenia się potopu. 

1Moj.11: 9 Imię jego Babel=> Zamieszanie. Figura na mistyczny Babilon, Chrześcijaństwo. 

1Moj.11:10 2 lata po potopie=> Ogniwo Chronologii biblijnej nr 11. 

1Moj.11:12 Arfachsad żył 35 lat=> Ogniwo Chronologii biblijnej nr 12. 

1Moj.11:14 Seleg żył 30 lat=> Ogniwo Chronologii biblijnej nr 13. 

1Moj.11:16 Heber żył 34 lata=> Ogniwo Chronologii biblijnej nr 14. 

1Moj.11:18 Peleg żył 30 lat=> => Ogniwo Chronologii biblijnej nr 15. 

1Moj.11:20 Rehu żył 32 lata=> Ogniwo Chronologii biblijnej nr 16. 



1Moj.11:22 Sarug żył 30 lat=> Ogniwo Chronologii biblijnej nr 17. 

1Moj.11:24 Nachor żył 29 lat=> Ogniwo Chronologii biblijnej nr 18. 

1Moj.11:26 Tare spłodził Abrahama=> Haran najstarszy syn urodził się, gdy Taremu było 70 lat, zaś 
Abraham najmłodszy syn urodził się Taremu, gdy miał lat 130. Imię Abrahama jest wspomniane 
jako pierwsze dla ważności jego stanowiska. 

1Moj.11:29 Pojęli sobie żony=> Żona Nachora Malcha była córką jego brata Harana, zaś wnuczka Malchy 
Rebeka była żoną Izaaka syna Abrahama. To pokazuje, że Haran i Nachor byli o wiele starszymi 
od Abrahama. 

1Moj.11:31 Lot syn Harana=> Był w wieku Abrahama. Lot miał zięciów, którzy pobrali jego córki zanim 
jeszcze Izaak się urodził. 
I Sarę=> Prawdopodobnie była córką Harana a siostrą Lota. (moja uwaga: Informacja błędna. 
Sara była córką Tarego i siostrą Abrahama,  ale nie była z tej samej matki co Abraham. -
1Moj.20:12). 
I wyszli=> Zapewne z powodu bałwochwalstwa, jakie panowało dookoła nich, gdzie mieszkali. 
Z Ur Chaldejskiego=> Miejsce to nazywa się teraz Muger. W tym miejscu w wykopaliskach 
znaleziono tablice z napisem Abu Ramu. 

1Moj.11:32 Było 205 lat=> Ogniwo Chronologii biblijnej nr 19. 

1Moj.12: 1 I rzekł Pan=> "Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii 
przedtem, niż mieszkał w Haranie", zanim wyszedł z Ur. 
Abrahamowi=> Jemu osobiście a nie Taremu, Nahorowi, Haranowi lub komu innemu. 
Z domu ojca twego=> Miał opuścić braci, krewnych itd. 

1Moj.12: 2 A uczynię cię=> Jeżeli to uczynisz. 

1Moj.12: 3 Będę błogosławił=> Okażę swą łaskę. 
Błogosławiącym tobie=> Okazującym tobie względy, życzliwość tj Abrahamowi lub nasieniu jego 
naturalnemu względnie duchowemu. 
Przeklinać będę=> Okażę swą niełaskę. 
Przeklinającym ciebie=> Czyniącym krzywdę, lub okazującym ci wzgardę. 
I w tobie=> "I nasieniu twemu, które jest Chrystus". Gal.3:16. 
Będą=> w czasie właściwym. 
Wszystkie narody ziemi=> Obietnica jest niezmienna. Nie tylko Żydzi. 
Błogosławione=> Gdy będą wyprowadzone ze skażenia grzechu i śmierci. 
   Przez znajomość, pomoc i sposobność. 
   Nie przez ignorowanie praw Bożych, lecz będą przyprowadzeni stopniowo do doskonałości 
tak, że będą mogli je zachować. 

1Moj.12: 4 Tedy wyszedł Abraham=> "Gdy umarł ojciec jego". Dz.7:4. 
   To figuruje wyjście prawdziwego Kościoła z Babilonu. Zapewne krewni Abrahama sprzeciwiali 
się jego przedsięwzięciu szczególnie, że "wyszedł nie wiedząc dokąd idzie". Żyd.11:8. 
Abrahamowi było 75 lat=> W tym czasie Pan Bóg uczynił z nim przymierze. 
   W 2081 lat po upadku pierwszych rodziców. 
   Na 2081 lat przed nawróceniem Korneliusza. 
Gdy wyszedł z Haranu=> Abraham nie argumentował, że mógłby więcej być użyteczny na 
miejscu między bałwochwalczym i złym ludem, z którym przebywał. 

1Moj.12: 7 I ukazał się Pan Abrahamowi=> Uczynił przymierze przedtem obiecane. 

1Moj.12:10 A był głód=> Który musiał przedtem doświadczyć wiarę Abrahama. 
Zstąpił Abraham do Egiptu=> Prawdopodobnie przeciw woli Bożej. 

1Moj.12:12 Ciebie żywą zostawią=> Historia opisuje zdarzenie jak pewien król Egipski siłą zabrał żonę od 
męża. Abraham zapewne wiedział o tym wydarzeniu. 

1Moj.12:13 Mów proszę=> Ta jedna tylko usterka odnośnie jego charakteru jest zanotowana w Piśmie Św. 
Fakt ten dowodzi na ile jest ono bezstronne i dowodzi jego prawdziwości. 

1Moj.12:18 Wezwał Faraon Abrahama=> Zgromienie Abrahama przez pogańskiego króla musiało mu wyjść 
na dobre. 

1Moj.13: 7 Chananejczyk=> Mieszkaniec nizin. 
Ferezejczyk=> Mieszkaniec wyżyn. 

1Moj.13: 8 Niech nie będzie swaru=> "Błogosławieni pokój czyniący". Mat.5:9. 

1Moj.13: 9 Wszystka ziemia=> "Człowiek szczodrobliwy bywa bogatszy". Przyp.11:25. 

1Moj.13:11 Obrał sobie Lot=> Tym sposobem objawił chciwość i ducha światowego, możliwe dlatego żeby 
się przypodobać żonie i córkom. 

1Moj.13:14 I rzekł Pan do Abrahama=> Potwierdzając przymierze poprzednio uczynione. 

1Moj.13:15 Wszystkę bowiem ziemię=> Obietnice uczynione Abrahamowi były ziemskie. 
   Bóg przygotował lepsze rzeczy dla nas. 

1Moj.13:16 Tedy=> Pokazuje iż w dalekiej przyszłości jego nasienie wielce się rozmnoży. 



1Moj.13:17 Zchodź tę ziemię=> Całą ziemię Chananejską. 

1Moj.13:18 Zbudował tam ołtarz=> Figuralnie przyznając grzech i nadzieję w przyszłą ofiarę za grzechy. 

1Moj.14:10 Wiele studzien iłowatych=> Smoła ziemna, siarka i sól były użyte przy zniszczeniu Sodomy i 
Gomory. 

1Moj.14:14 Gonił je=> Fakt, że Abraham z tak małą garstką sług mógł pokonać połączone armie kilku 
królów, wykazuje niedorzeczność krytyków biblijnych, którzy twierdzą iż w owych czasach miasta 
i armie zbrojnych były wielkich rozmiarów. 

1Moj.14:18 Melchizedek=> Prawdopodobnie budowniczy Wielkiej Piramidy. 
   Typ na Chrystusa w chwale. 

1Moj.14:22 Ku Panu Bogu=> Ku Jehowie. 
Najwyższemu=> "Straszniejszy nad wszystkich bogów". 1Kron.16:25. 

1Moj.15: 1 Nie bój się Abrahamie=> Nie obawiaj się żadnych pogróżek, ani zemsty królów, których 
pokonałeś. 
Jam tarczą twoją=> "Nie zaniecham cię, ani cię opuszczę". Żyd.13:5. 
   "Gdy on sprawi pokój, któż go wzruszy". Ij.34:29. 
Nagrodą twoją obfitą=> W tym znaczeniu, że Bóg będąc po jego stronie, tym samym stanowić 
będzie wielką nagrodę. 
   Mieć Boga za przyjaciela, doradcę i kierownika, powinno być cenione ponad wszelkie ziemskie 
korzyści i błogosławieństwa. 

1Moj.15: 2 Damasceński Eliezer=> Typ na Ducha Św. 

1Moj.15: 5 Zlicz gwiazdy=> "Gwiazda od gwiazdy różni się w jasności". 
Tak będzie nasienie twoje=> Duchowe nasienie, M.St. 
   Licząc w to i W.G. 

1Moj.15: 6 Uwierzył tedy Panu=> Wyraz tu użyty znaczy więcej, aniżeli "wierzyć". Zawiera się w nim myśl 
odpocznienie wiary. 

1Moj.15: 7 Ziemię tę w osiadłość=> W przyszłości, bo wg słów św. Szczepana nie dał mu w niej dziedzictwa 
i na stopę nogi. 

1Moj.15: 8 Po czymże poznam=> Jaki otrzymam widoczny znak, któryby wzmocnił moją wiarę, abym mógł 
pojąć te wielkie obietnice. 

1Moj.15: 9 Gołąbiątko=> Ptactwo jest uznane za młode do roku. Przedstawia iż lata tych stworzeń 
oznaczają w liczbie 11 lat. Jedenaście proroczych lat, a każdy rok liczący 360 dni, co daje dzień 
za rok, wyjdzie 11 razy 360 czyli 3960 lat, akurat od czasu uczynienia przymierza z Abrahamem 
do 1915 r., kiedy miał on odziedziczyć ziemię. 

1Moj.15:11 Zleciało się ptactwo=> Symbolizuje szatana i jego sługi. 

1Moj.15:12 Ciemność wielka=> Reprezentuje cierpienia ludu Bożego w obecnym czasie. 

1Moj.15:13 Czterysta lat=> począwszy od Ismaela który wyszydzał Izaaka w 30 lat po uczynionym 
przymierzu z Abrahamem, gdy Izaak miał 5 lat, aż do wyjścia z Egiptu. 
(Uwaga - 400 prorockich lat /400 x 360/ równa się 144 000 dni.) 

1Moj.15:16 Nieprawość Amorejczyka=> Który przedtem posiadał tę ziemię. 
Jeszcze się nie wypełniła=> "Gdy przestępnicy złości dopełnią". Dan.8:25. 

1Moj.15:17 Gdy zaszło słońce=> Symboliczne światło Ewangelii, Prawda. 
A ciemność była=> Symbolicznie przedstawia niedowiarstwo 
Piec kurzący=> Symbol czasu wielkiego ucisku. 
Pochodnia ognista=> Wyobraża obecność Pańską. 

1Moj.15:18 Nasieniu twemu=> jako posiadłość w 1000-leciu 

1Moj.16: 1 Tedy Sara=> Typ na Przymierze Abrahama. 
Nie rodziła=> Wskazuje na bezczynność Przymierza Abrahamowego przez 2000 lat. 
Której imię było Agar=> Typ na Przymierze Zakonu. 

1Moj.16: 2 Rzekła do Abrahama=> Figura na Jehowę. 

1Moj.16: 4 Wzgardzoną była=> Agar objawiła szyderstwo względem Sary, a przez to okazała się niegodną. 

1Moj.16:11 Imię jego Ismael=> Typ na cielesnego Izraela. 

1Moj.17: 1 Ukazał się Pan=> Jehowa ukazał się. 
Bóg Wszechmogący=> "Straszniejszy nad wszystkich Bogów". 1Kron.16:25. 
Bądź doskonały=> Bóg nie mógł dać niedoskonałego wymagania, prawa lub przepisu, chociaż 
Jego Słowo wyraźnie mówi, że nikt nie może dojść do doskonałości w obecnym ciele i w 
teraźniejszych warunkach. 

1Moj.17: 4 Będziesz ojcem wielu=> Wszystkich narodów ziemi. 

1Moj.17: 5 Imię twoje Abram=> Znaczy Wielki Ojciec. 
Lecz Abraham=> Znaczy Ojciec Mnóstwa. 
Z wielu narodów=> Ze wszystkich narodów ziemi. 



1Moj.17: 8 Ziemię Chananejską=> Nie duchowy Chanaan, ale ziemię obiecaną. 

1Moj.17:10 Obrzeżcie ciało nieobrzezki=> Reprezentuje odłączenie od świata i ciała, i jego dążeń, nadziei i 
pożądliwości. 

1Moj.17:15 Rzekł do Abrahama=> Typ na Jehowę. 
Ale Sara=> Typ na Przymierze Abrahama. 

1Moj.17:17 Roześmiał się=> Imię Izaak znaczy "śmiejący się" i wyobraża wielką radość, która ma nastąpić 
przez pozafiguralnego Izaaka. 
   To imię także symbolizuje radowania się Kościoła w teraźniejszym czasie> "My tedy bracia tak 
jak Izaak, jesteśmy dziatkami obietnicy". Gal.4:28. 

1Moj.17:18 Oby tylko Ismael=> Typ na cielesnego Izraela. 

1Moj.17:21 Z Izaakiem=> Typ na Chrystusa. 

1Moj.18: 1 Pan=> Nie Jehowa, ale Jego Posłannik, Słowo (Logos) w formie człowieka. 
Ukazał mu się=> Na chwilę przyjął postać człowieka, a co różni się bardzo od tego, gdy po 
pierwszym swym przyjściu, "Słowo stało się ciałem". 

1Moj.18: 2 Trzej mężowie=> Logos tj. Słowo i dwaj aniołowie w ludzkiej formie. 
I pokłonił się=> [Shaw-kaw], oddał pokłon. Jest rzeczą właściwą czcić tych co są w harmonii z 
Bogiem. 

1Moj.18: 8 I jedli=> "Nie zapominajcie ochoty ku gościom, albowiem przez tę niektórzy nie wiedząc, Aniołów 
za gości przyjmowali". Żyd.13:2. 

1Moj.18:12 Roześmiała się=> Imię Izaak znaczy "śmiejący się" i wyobraża wielką radość, która ma nastąpić 
przez pozafiguralnego Izaaka. 

1Moj.18:17 Izali zataję przed Abrahamem=> Moim przyjacielem. "Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo 
wszystko comkolwiek słyszał od Ojca mego, oznajmiłem wam". Jan.15:15. 
   "Zaiste nic nie czyni panujący Pan, chyba żeby oznajmił tajemnicę swoją sługom swoim". 
Amos.3:7. 

1Moj.18:18 Wszystkie narody=> Nie tylko naród Żydowski. 
Będą błogosławione=> We właściwym czasie. 

1Moj.18:19 Znam go bowiem=> Dałem mu się poznać, uczyniłem z nim przymierze. 

1Moj.18:21 Aby się dowiedział=> Wyrażenie to jest wysłowione takim językiem, aby ludzie zrozumieli, że 
Bogu wiadome są wszystkie sprawy ludzkie. 

1Moj.18:23 I zstąpił Abraham=> nie cieszył się z mającej nastąpić zagłady niepobożnych sąsiadów, ale 
okazał ducha litości i starał się pośredniczyć. 
Sprawiedliwego=> Wstawienie się Abrahama było za sprawiedliwymi a nie za złymi. 

1Moj.18:25 Nie uczyni sprawiedliwości?=> Jakoby powiedział: Panie okaż mi jak to może być sprawiedliwe. 

1Moj.18:32 A jeśliby znalazło się 10=> Abraham przekonał się, że w każdym razie Pan nie był mniej 
dobroczynny od niego. "Błogosławieni miłosierni". W końcu przekonał się, że Pan Bóg zachował 
tylko sprawiedliwego i dla niego zbawi także i tych, których zatracił. "Jak są niebiosa wyższe od 
ziemi, tak moje drogi są wyższe od dróg waszych". 

1Moj.19: 1 Przyszli dwaj Aniołowie=> W ludzkiej formie. 
pokłonił się=> [Shaw-kaw], oddał pokłon. Jest rzeczą właściwą czcić tych co są w harmonii z 
Bogiem. 

1Moj.19:11 Zarazili ślepotą=> Aniołowie mają większą władzę od ludzi. 

1Moj.19:17 Wywiedli precz=> Z Sodomy, figura na mistyczny Babilon, który w Piśmie Św. "Duchownie 
nazywa się Sodomą". 
Na górę=> Figura Królestwa Chrystusowego. 

1Moj.19:24 Spuścił jako deszcz=> "Gdyby się były w Sodomie te cuda działy, które się działy w tobie, 
zostałyby aż do dnia dzisiejszego". Mat.11:23. 
Siarka i ogień=> Symbol zupełnej zagłady. 
   Nie stała się im niesprawiedliwość, ponieważ byli przestępcami. 
   Siarka=> Prawdopodobnie smoła z iłowatych studni, z których powłoka Siddym była 
uczyniona. 
   I ogień=> Prawdopodobnie piorun 

1Moj.19:26 Żona jego=> figura na W.G. 
Obejrzała się=> Była zamiłowana więcej w rzeczach, które były za nią, a nie w tych, które były 
przed nią. 
   "Pamiętajcie na żonę Lota". 
Obróciła się w słup soli=> Prawdopodobnie została zaduszoną wyziewem siarki i smoły, a 
następnie zalana na pół płynnym iłowatym błotem i powleczoną kryształową solą, którą w 
obecnych nawet czasach wydziela z siebie Morze Martwe. 

1Moj.19:37 Ojciec Moabitów=> Pokazany jest przez stosunek Moabitów do Abrahama i do narodu 
Izraelskiego. 



1Moj.20:12 Siostra moja jest=> Siostrzenica. 
Córka=> Wnuczka, w dawnych czasach było zwyczajem, że dziadkowie nazywali wnuków i 
wnuczki synami i córkami. 

1Moj.21: 3 Abraham=> Figura na Jehowę 

1Moj.21: 5 Abrahamowi było 100 lat=> W 25 lat po uczynionym Przymierzu. 

1Moj.21: 9 Szydzącego=> To pokazuje w jaki sposób cielesny Izrael lekceważył i wyszydzał Duchowego 
Izraela, jak również klasa kąkolu traktowała klasę pszenicy. 
   To był początek 400 lat udręczenia nasienia Abrahamowego. Izaak w tym czasie miał 5 lat, w 
30 lat po uczynionym przymierzu z Abrahamem, a skończyły się wyjściem z Egiptu. 

1Moj.21:10 Wyrzuć służebnicę=> To pokazuje, że Prawo zakonu nie miało mieć żadnej władzy nad dziećmi 
Bożymi. 
I syna jej=> Który okazał ducha dominującego, tyrańskiego, niepoprawny na on czas w 13 roku 
życia. 
Nie będzie dziedziczył=> Prawa, przywileje i wolność matki, przywiązane są do dziecka. 

1Moj.21:12 W Izaaku=> Przedstawia zasadę wyboru podczas wieku patriarchów. 

1Moj.21:14 I dziecko=> Ismael jest typem na cielesnego Izraela. 
Dał Hagarze=> Typ na przymierze Zakonu. 

1Moj.22: 1 Kusił Bóg Abrahama=> Doświadczał, tj próbował jego charakter. 

1Moj.22: 5 A odprawiwszy modlitwy=> Abraham często przystępował do Boga w modlitwie, a łączność z 
Bogiem była powodem jego wielkiej wiary i posłuszeństwa. 

1Moj.22: 9 Związawszy Izaaka=> Izaak w owym czasie był już mężczyzną, pełen zdrowia i siły i 
prawdopodobnie nie sprzeciwiał się, nie stawiał oporu, co figuruje poddanie się Jezusa woli 
Ojca. 

1Moj.22:14 Pan obmyśli=> Jehowa-Jirech -- opatrzność Jehowy. 

1Moj.22:17 Nasienie twoje jako gwiazdy=> Nasienie duchowe. 
   M.St. i W.G. 
   "Gwiazda od gwiazdy różni się w jasności". 1Kor.15:14. 
I jako piasek=> Ziemskie nasienie. 
   Wszyscy, którzy podczas 1000-lecia dojdą do ludzkiej doskonałości. 
   W podobieństwie, niekoniecznie w liczbie. 

1Moj.22:18 W nasieniu twoim=> Uwielbiony Chrystus. 
wszystkie narody=> nie tylko Żydzi. 

1Moj.23: 6 Książęciem Bożym jesteś=> Elohim, Bóg. Wyraz ten zastosowany jest do Jehowy. 

1Moj.23: 7 Pokłonił się=> Shaw-kaw, uczcił. Jest właściwym uczcić tych co są w harmonii z Bogiem. 

1Moj.23:12 Pokłonił się=> Shaw-kaw, uczcił. Jest właściwym uczcić tych co są w harmonii z Bogiem. 

1Moj.24: 2 Abraham=> typ na Jehowę 
Jego starszy sługa=> Eliezer, typ na Ducha Św. 

1Moj.24: 4 Pójdziesz do rodziny mojej=> reprezentuje domowników wiary. 
Weźmiesz żonę Izaakowi=> który w owym czasie miał 40 lat. Poddanie się Izaaka reprezentuje 
poddanie się Jezusa woli Ojca. 

1Moj.24:10 Dziesięć wielbłądów=> Wielbłądy reprezentują Słowo Boże. Wielbłądy niosły sługę i prezenty dla 
oblubienicy. 

1Moj.24:15 Oto Rebeka=> Typ na Kościół, Oblubienicę Chrystusową. 

1Moj.24:19 I wielbłądom twoim=> Duch Św. nie objawia rzeczy odnoszących się do wielkiego powołania w 
Chrystusie, dopóki kto nie bada się Słowa Bożego i Ducha Św. 

1Moj.24:20 Wszystkim wielbłądom=> pokazuje to gościnność, dobre usposobienie i szlachetność 
charakteru, są powołani do uczestnictwa z Chrystusem jako klasa Oblubienicy. 

1Moj.24:22 Nausznice złote=> Reprezentują efekt usłyszanego powołania, aby się stać Oblubienicą 
Chrystusową. 
Dwie manele=> Wyobrażają powołanie do dobrych uczynków, potem gdy kto przyjął powołanie 
do Królestwa. 

1Moj.24:47 Którego urodziła Melcha=> Dzieci otrzymują życie od ojca, od matki organizm, co jest pokazane 
w cielesnym urodzeniu Chrystusa. 

1Moj.24:51 Weźmij ją a idź=> Przyjęcie powołania, aby się stać Oblubienicą Chrystusową nie byłoby 
możliwe, gdyby się kto ociągał i odkładał na później. 

1Moj.24:53 Naczynia srebrne=> Symbol prawdy. 
Naczynia złote=> Wyobrażają dodatnie dary Ducha Św., które bywają udzielane po zaręczeniu z 
Chrystusem. 
Szaty=> Reprezentują nowość żywota Kościoła i społeczność z Ojcem i Synem, których 
powołanie zostało przyjęte. 



Bratu i matce jej=> Sympatycy między domownikami wiary, którzy zostali usprawiedliwieni, ale 
niezupełnie poświęceni. 

1Moj.24:54 Rano wstawszy=> Ten i poprzedni dzień oznacza 2 dni po 1000 lat, w których Oblubienica 
Chrystusowa jest powoływana. 

1Moj.24:61 Rebeka z dzieweczkami=> z W.G. 
Jechały za owym mężem=> reprezentuje indywidualne doświadczenia postępujących pod 
kierownictwem Ducha Św., jak również doświadczenia całego Kościoła w ciągu całego W.Ew. 

1Moj.24:62 Żywiącego i Widzącego=> Lahai-Roi, miejsce gdzie Agar rozmawiała z Panem nie widząc Go. 
To pokazuje, że Chrystus przy wtórym przyjściu nie będzie widzialny dla naturalnych oczu. 

1Moj.24:63 I wyszedł był Izaak=> Figuruje wtóre przyjście Chrystusa. 
Na pole=> "Rola jest świat". Mat.13:38. 

1Moj.24:65 Rzekła do sługi=> Wyobraża ducha prawdy. 
Wziąwszy rańtuch zakryła=> Reprezentuje przejście Kościoła poza drugą zasłonę. 

1Moj.24:67 Do namiotu Sary=> Typ na Przymierze Abrahama. 
I była mu za żonę=> W obecnym czasie Kościół jest u końca swojej podróży. 
   Izaak miał tylko jedną żonę. Chrystus ma tylko jedną Oblubienicę. 
   Figura Izaaka i Rebeki jako typów na Chrystusa i Kościół skończy się, gdy dwoje staną się 
jedno. 

1Moj.25: 1 Abraham pojął drugą żonę=> Abraham pojął drugą żonę zaraz po ślubie Izaaka z Rebeką, co 
pokazuje, że Nowe Przymierze wejdzie w życie, zaraz po weselu Baranka. 
Imię której było Ketura=> Typ Przymierza Nowego, czasu Restytucji. 

1Moj.25: 5 Abraham=> Przy śmierci Abrahama, gdy miał 175 lat tj około 100 lat po uczynionym przymierzu, 
1945 lat przed Chrystusem, czyli 3826 lat wstecz od roku 1881. To koresponduje z 3826 
piramidalnymi calami od niższego końca "Studni" do wejścia Piramidy. 
Dał wszystko Izaakowi=> reprezentuje Chrystusa, który będzie w możności błogosławić Ismaela, 
typ na cielesnego Izraela, jak również wielu synów Ketury, którzy reprezentują świat w ogólności. 

1Moj.25:23 Większy będzie służył=> W ten sposób pokazane jest, że Pan Bóg wybrał Jakuba i naprzód 
pokazał to rodzicom. 

1Moj.25:24 Bliźnięta były=> przypuszczalnie wskazuje, że wiek Żydowski i W.Ew. powinny być równej 
długości. 

1Moj.25:26 Izaakowi było 60 lat=> lat 85 po Przymierzu Abrahama. 

1Moj.25:30 Tedy rzekł Ezaw=> typ na cielesnego Izraela i Chrześcijaństwo. 
Do Jakuba=> typ na nowe stworzenie. 
Z tej czerwonej potrawy=> figura na ziemskie rzeczy. 

1Moj.25:32 Cóż mi po pierworodztwie=> reprezentuje tych co tylko w doczesnym życiu mają nadzieję. 

1Moj.25:33 I sprzedał pierworodztwo=> pokazuje, że nie dbał i mało je cenił. 
Jakubowi=> który tym sposobem prawnie go posiadł. 

1Moj.26: 1 Przyszedł Izaak=> człowiek doświadczony, przeważnie lud Boży jest takim. 

1Moj.26: 2 Pan mu się ukazał i mówił=> potwierdzając Przymierze uczynione z Abrahamem. 

1Moj.26: 4 Jako gwiazdy niebieskie=> duchowe nasienie szczególnie wzmiankowane do Izaaka, ponieważ 
on figurował to nasienie. 

1Moj.26:16 Odejdź od nas=> niektórzy używają tego samego wyrazu do Żydów mieszkających u nich. 

1Moj.26:22 Przeniósł się z tamtąd=> raczej niż prowadzić spór "Błogosławieni pokój czyniący". 
Rozszerzył nas Pan=> Izaak nie zapomniał o źródle otrzymywanych błogosławieństw. 

1Moj.26:24 Jam jest Bóg Abrahama=> Ja go jeszcze uznaję, ponieważ on zajmuje dotąd stanowisko w 
moim postanowieniu. 
Nie bój się=> Nie obawiaj się, aby ustępstwo jakie czynisz Chananejczykom, miało ci wyjść na 
szkodę. 
Bom ja z tobą=> Oceniam twoją wiarę i uległość. 
Dla Abrahama=> w harmonii z obietnicą z nim uczynioną. 

1Moj.27: 4 Aby błogosławił duszę=> Izaak powinien pamiętać Boski wybór odnośnie pierworodztwa Jakuba, 
zaraz przy narodzeniu. 
   Ezaw powinien pamiętać, że on sprzedał swoje prawo do pierworodztwa. 

1Moj.27:19 Jam jest Ezaw=> Jako jego zastępca, abym otrzymał wszystkie jego prawa i przywileje należące 
do jego pierworodztwa, które mi sprzedał. 

1Moj.27:29 Kłaniają się narody=> Shaw-kaw, uczcił. Jest właściwym uczcić tych co są w harmonii z Bogiem. 

1Moj.27:41 I mówił Ezaw=> typ na cielesnego Izraela i Chrześcijaństwo. 
Zabiję Jakuba=> typ na nowe stworzenie. 

1Moj.28:10 A Jakub wyszedłszy=> właściwie uszedł z domu z przyczyny wiary, jaką pokładał w przymierzu, 
które Bóg uczynił z Abrahamem. 



1Moj.28:12 A ona drabina=> Jezus Chrystus, łączący niebo z ziemią. 
   "Ujrzycie odtąd niebo otworzone i Aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna 
Człowieczego". Jan.1:51. 
A oto Aniołowie Boży=> Posłannicy Boży, "Książęta" nowego okresu, licząc w to i Jakuba. 

1Moj.28:14 Jako proch ziemi=> Nasienie ziemskie, obietnica powtórzona Jakubowi, ponieważ on sam był 
tym nasieniem. 
   O takim, który tak wielką łaskę otrzymał od Pana, jak Jakub, nie powinno się wyrażać ujemnie. 
W nasieniu twoim=> w 1000-leciu. 

1Moj.28:15 Do tej ziemi=> Proroctwo o powrocie cielesnego Izraela do Palestyny. 
Nie puszczę cię=> Pan Bóg nie zapomniał zupełnie o cielesnym Izraelu. 

1Moj.28:16 Gdy się ocknął Jakub=> był zadowolony z poniesionej straty materialnej, ponieważ Pan Bóg 
uznał go za dziedzica obietnicy. 

1Moj.28:17 Brama niebieska=> Dom Boży. "Gdzie dwóch, albo trzech zbierze się" w imieniu Pańskim, tam 
"Drabina" dotyka ziemi. 

1Moj.28:18 Postawił na znak=> Teraz jest przywilej stawiać pamiątkę ostatniej Wieczerzy Pańskiej i chrztu. 

1Moj.28:19 Betel=> Dom Boży. 

1Moj.28:20 Jeżeli będzie Bóg ze mną=> czyli dlatego, że Bóg jest ze mną. 
Da mi chleb ku jedzeniu=> Myśmy powinni mieć podobne usposobienie. Jakub nie pragnął 
więcej, jak niezbędne potrzeby życia. 

1Moj.28:22 Dziesięcinę oddawać będę=> Ta gotowość poświęcenia dziesiątej części ku chwale Bożej była 
dobrowolna, a nie wymuszona, pochodząca z czystej miłości i wdzięczności. 
   Nowe stworzenie poświęca wszystko co posiada, lecz jeżeli może poświęcić dziesiątą część 
swojego czasu, środków i talentu, to może czuć się nader szczęśliwym. 

1Moj.29:20 Przeto że ją miłował=> Nasza miłość ku Bogu i Jego ludowi powinna być tak silną, że spędzone 
w Jego służbie życie powinno się wydawać tylko chwilą. 

1Moj.29:30 Rachel=> typ na nominalnego duchowego Izraela. 
Lija=> typ na nominalnego cielesnego Izraela. 
Drugie siedem lat=> Pokazuje długość Wieku Żydowskiego, co zdaje się odpowiadać długości 
W.Ew. 

1Moj.30: 8 Mężnie się biedziłam=> Elohim, Dobry, mocny. Imię to zastosowane do Jehowy. 

1Moj.31:24 Nie przykrego=> złego zamiast dobrego. 

1Moj.31:29 Jest w mocy=> El, moc, zastosowane do Jehowy. 

1Moj.32: 1 A Jakub=> W tym czasie miał 97 lat, a w oddaleniu był 40 lat. 

1Moj.32: 7 Zląkł się i bardzo strwożył=> Przedstawia bojaźń ludu Żydowskiego w miarę jak się zbliża czas 
ich powrotu do ziemi obiecanej. 

1Moj.32: 9 I rzekł Jakub=> Pierwsza modlitwa jaka jest zanotowana w Piśmie Św. Doskonały wzór modlitwy 
na podobieństwo Modlitwy Pańskiej, w której jest adoracja Wszechmocnemu Bogu, gdzie 
wyrażona jest pokora i uniżenie przed Jego majestatem, a zarazem przedstawienie prośby o 
Boską opiekę, ochronę i powtórzenie Boskiej obietnicy, jako podstawa wiary i nadziei. 

1Moj.32:10 O lasce mojej=> bez żadnej posiadłości. 
Przeszedłem Jordan=> uciekając z domu. 
A teraz mam dwa hufce=> dwa wielkie obozy. 

1Moj.32:11 Z ręki Ezawa=> typ na naturalnego Izraela i Chrześcijaństwo. 

1Moj.32:13 Upominek dla Ezawa=> Jakub nie tylko że się modlił, ale wszystkie sprawy tak sporządził, aby 
gotowym w razie gdyby okazały się jakieś trudności. 
Brata swego=> Pomimo, że pozostawił mu wielki majątek, jaki przypadał na niego z powodu 
prawa pierworodztwa. My nie mamy być wymagającymi sprawiedliwości aż do ostatniego 
pieniążka w ziemskich rzeczach. 

1Moj.32:24 Sam Jakub został=> Aby się modlił. Opis, który następuje podobny jest do doświadczeń, które 
przechodził Jezus w Ogrodzie Oliwnym. Nasz Pan mocował się przez długi czas, aż w końcu 
otrzymał błogosławieństwo. 

1Moj.32:25 A oto mąż=> Anioł w formie człowieka. 
Biedził się z nim=> Żądane błogosławieństwo nie było mu udzielone, dopóki nie odczuł wielkiej 
tego potrzeby, więc wołał aż otrzymał. 
   Bóg chce abyśmy usilnie starali się o wejście do Królestwa. 
Wytrąciło się ze stawu biodro=> Prawdopodobnie tak pozostało do końca życia na pamiątkę, że 
wszystko co posiada otrzymał od Boga, jako dowód Jego błogosławieństwa. 

1Moj.32:26 Nie puszczę cię=> reprezentuje naród Żydowski w czasie gdy Pan Bóg "wyleje ducha łaski i 
modlitw". Zach.12:10 
   "Iż się zawsze potrzeba modlić, a nie ustawać". Łuk.18:1. 



Aż mi będziesz błogosławił=> Nasze modlitwy powinny być prośbą o Boskie błogosławieństwo, a 
nie o rzeczy ziemskie. 

1Moj.32:28 Lecz Izrael=> znaczy "Możny u Boga". 

1Moj.32:29 Czemu pytasz o imię moje=> Anioł nie życzył sobie objawiać swojego imienia, ale życzeniem 
jego było, aby oddał chwałę Bogu. 
Tamże mu błogosławił=> najtrudniejsze chwile w życiu Jakuba były wtedy, gdy Pan Bóg objawił 
mu swą łaskę. 

1Moj.34:31 Izali jako wszetecznicy=> Ci sami ludzie w niezadługim czasie uknuli spisek, aby zamordować 
własnego brata. To pokazuje, że pycha, a nie zamiłowanie do sprawiedliwości była powodem 
wymordowania Sychemitów. 

1Moj.35: 1 Rzekł do Jakuba=> typ nowego stworzenia. 
Przed obliczem Ezawa=> typ cielesnego Izraela i Chrześcijaństwa. 

1Moj.35: 9 I błogosławił mu=> potwierdzając obietnicę uczynioną pierwotnie Abrahamowi. 

1Moj.35:20 Grób Racheli=> Qeburah, miejsce pogrzebowe. 

1Moj.35:22 Było dwanaście=> typ dwunastu Apostołów. 

1Moj.35:24 Rachel=> Figura nominalnego kościoła, Chrześcijaństwa. 
Józef=> typ na M.St. 
Benjamin=> figura na W.G. 

1Moj.36: 1 Ezaw, który jest Edom=> typ na Chrześcijaństwo. 

1Moj.36: 6 I wszystkie dusze=> Nephesh, dusze, istoty. 

1Moj.37: 2 Ich sprawę złą=> było właściwym, żeby Józef powiadomił ojca o ich złym sprawowaniu się. 

1Moj.37: 3 Izrael=> w tym wypadku figuruje Jehowę. 
Miłował Józefa=> Józef jest figurą Chrystusa. 
Suknię rozmaitych kolorów=> może dłuższą niż noszono. 
   Jakub pewnie przypuszczał, że Boskie obietnice wypełnią się w Józefie, jako starszym synu 
Racheli, którą miłował. 

1Moj.37: 5 Śnił się Józefowi sen=> Był czas w którym Pan Bóg objawiał niekiedy swoją wolę przez sny, lecz 
obecnie nie ma tego potrzeby. 

1Moj.37:10 I powiedział=> Józef po doznanym doświadczeniu, pewnie potem był ostrożniejszy. 
Abyśmy się kłaniali=> to się wypełniło, gdy Jakub i cała jego rodzina byli przedstawieni Józefowi 
jako władcy Egiptu. 

1Moj.37:11 Nienawidzili go=> figuruje nienawiść nauczonych w Piśmie i Faryzeuszów, jaką nienawidzili 
Pana Jezusa. 

1Moj.37:18 Radzili, aby go zabili=> podobnie "starsi ludu" radzili, aby zabić Jezusa. "Przyszedł do swoich, 
ale go swoi nie przyjęli". 

1Moj.37:21 Gdy usłyszał Ruben=> narzędzie opatrzności w sprawie Józefa. 

1Moj.37:22 Rzekł do nich Ruben=> który mógł więcej zazdrościć Józefowi niż inni, gdyż on był najstarszy 
syn Liji. 

1Moj.37:24 Wrzucili go do studni=> "Widząc utrapienie duszy jego, gdy się nam modlił, nie wysłuchaliśmy 
go". 1Moj.42:21. 

1Moj.37:28 Sprzedali za 20 srebrników=> figuruje sprzedaż Jezusa za 30 srebrników. Cena za niewolnika, 
lub 20 srebrników, jeżeli niewolnik był niżej 20 lat, jak był Józef, który miał 17 lat. 

1Moj.37:35 Zstąpię do grobu=> Szeol, stan śmierci, unicestwienie, a nie męki ... 

1Moj.38: 1 I stało się czasu onego=> szczegóły tego w tym rozdziale są podane, ponieważ Mesjasz 
wyszedł z linii Judy. 

1Moj.40: 8 Izali nie Boże są wykłady=> tajemnica dlaczego Józef był tak wielkim była w tym, że ufał Bogu. 

1Moj.40:13 Wywyższę głowę twoją=> "Z strumienia na drodze pić będzie, przeto wywyższy głowę". 
Ps.110:7. 

1Moj.40:15 Nic tu nie uczyniłem=> Józef nie uczynił nic złego Potyfarowi, ani jego żonie, opowiadając 
okoliczności, dla których był wtrącony do więzienia. 
Do tego więzienia=> po hebrajsku "Dół". "Którego nogi pętami trapili, a żelazo ścisnęło ciało 
jego". Ps.105:18. Reprezentuje koniec piątego, cały szósty i początek siódmego 1000-lecia, w 
którym Chrystus był trzymany w więzieniu śmierci. 

1Moj.41: 1 Po wyjściu 2 lat=> na początku trzeciego roku. 

1Moj.41:16 Oprócz mnie=> Kto się uniża będzie wywyższony. Łuk.14:11. 
Bóg opowie=> "We wszystkich drogach twoich uznawaj Go". 

1Moj.41:29 Siedem lat bardzo obfitych=> reprezentuje obfitość łaski Bożej w Chrystusie w obecnym czasie. 

1Moj.41:30 Dla głodu=> reprezentuje 1000-lecie, w którym świat będzie łaknął i pragnął sprawiedliwości, 
lecz jedynie taką będzie miał otrzymać, jaką Chrystus posiada, którego figurą był Józef 
utrzymujący kontrolę w imieniu Króla. 



1Moj.41:40 Będziesz nad domem moim=> nad moim królestwem. 
Tylko stolicą=> najwyższą władzę i panowanie. 

1Moj.41:41 Nad to rzekł Farao=> W tym wypadku typ Jehowy. 
Do Józefa=> Typ na Chrystusa. 
Postanowiłem cię=> reprezentuje wywyższenie Chrystusa z więzienia śmierci, aby był władcą 
wszechświata, następny po Ojcu. 

1Moj.41:42 Zdjął Farao pierścień swój=> przedstawiający władzę Faraona. 

1Moj.41:43 Wołano kłaniajcie się=> "Bóg nader Go wywyższył i darował Mu imię, które jest nad wszelkie 
imię, aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłoniło". Fil.2:9,10. 

1Moj.41:45 Safnat Paneach=> Imię to znaczy "Zbawca świata". Wybawiciel od śmierci, przez chleb żywota, 
który figuruje Jezusa, który jest chlebem żywota z nieba. 
Dał mu Asenatę za żonę=> typ na Oblubienicę Chrystusową. 

1Moj.41:49 Nie było liczby=> wyobraża obfitość chleba dla wszystkich, którzy zechcą go przyjąć w sposób 
właściwy. 

1Moj.41:55 Egipcjanom=> wyobrażają rodzaj ludzki. 
Idźcie do Józefa=> typ na Chrystusa. 

1Moj.42: 5 Synowie Izraelowi=> figurują starszych narodu Żydowskiego. 

1Moj.42:38 Z żałością do grobu=> Szeol, stan śmierci. 

1Moj.45: 4 Rzekł Józef do braci swych=> figuruje starszych narodu Żydowskiego. 

1Moj.45: 5 Bóg posłał mię=> We wszystkich drogach uznaj Go". Przyp.3:6. 
Dla zachowania życia=> wasz zamiar zabicia mnie Bóg obrócił tak, abyście mogli być zachowani 
od śmierci. 

1Moj.45: 9 Panem wszystkiego=> typ na Chrystusa, który jest Panem wszystkiego. 

1Moj.45:10 W ziemi Gosen=> bracia Józefa nie byli zaproszeni do udziału w jego chwale. Także Żydzi 
podczas 1000-lecia nie mogą mieć udziału w chwale Chrystusowej. 

1Moj.45:16 Podobało się to Faraonowi=> jak Józef nie wstydził się swych braci przed Faraonem, tak i 
Chrystus nie powstydzi się swych naśladowców nazwać braćmi przed swym Ojcem. 

1Moj.45:27 Ożył duch Jakuba=> ruach, siła życia. 

1Moj.46: 2 I rzekł Bóg=> potwierdzając obietnicę uczynioną pierwotnie Abrahamowi. 

1Moj.46: 3 Bo ja cię tam rozmnożę=> ciebie ostatniego z Patriarchów. 
W naród wielki=> dwanaście pokoleń Izraela. 
   Przepowiedziane Boskie zamiary nie były pospolite w rodzinach egipskich. 

1Moj.46:26 Z jego biódr=> dzieci są z ojca przez matkę, wskazuje narodzenie Chrystusa w ludzkim ciele. 

1Moj.47:23 Tedy Józef=> reprezentuje Chrystusa 
Rzekł do ludu=> reprezentuje ludzkość w 1000-leciu 
   Zaprzedanie się ludu przedstawia ofiarowanie wszystkiego za chleb żywota. 
Otom was poskupował=> to stwierdza, że republikańska forma rządu jest we wszystkich formach 
najlepszą dla upadłej ludzkości. 
Faraonowi=> który figurował Boga. Poddanie wszystkiego co posiadamy człowiekowi, byłoby 
niebezpieczną rzeczą, lecz oddanie się Bogu jest rzeczą rozumną. 

1Moj.47:28 Było dni Jakubowych 147 lat=> na 198 lat przed wyjściem z Egiptu, a w 232 lata po uczynionym 
Przymierzu z Abrahamem. 

1Moj.49:10 Nie będzie odjęte berło=> prawo władzy i panowania. 
Od Judy=> tym pokazuje, że jest przodkiem Chrystusa. 
Ani Zakonodawca=> Wielki Wybawiciel, Chrystus. 
Od nóg jego=> biódr jego. 
Aż przyjdzie Szylo=> "Książę Pokoju". 
Jemu będzie oddane=> po wypełnieniu się czasów pogan. 

1Moj.49:22 Rozchodząca się po murze=> potomkowie Józefa, pokolenie Efraima i Manasesa posiadły 
prawie połowę ziemi Chananejskiej, a w dodatku wielkie połacie ziemi na wschodnim brzegu 
Jordanu. 

1Moj.49:23 Gorzkością napełnili go=> to nie jest proroctwo, ale tylko wzmianka o doświadczeniach Józefa 
ze strony jego braci. 

1Moj.49:28 Pokolenia Izraelskie=> po raz pierwszy od śmierci Jakuba. 

1Moj.50: 5 W grobie moim=> Qeburah, miejsce pogrzebowe. 

1Moj.50:17 Odpuść teraz=> wyobraża ducha modlitw, który będzie wylany na naród Żydowski w 1000-leciu. 
Do Józefa=> typ na Chrystusa. 
Moich braci=> typ cielesnego Izraela. 

1Moj.50:19 Azażem ja wam za Boga=> abym was karał. 

1Moj.50:22 Żył Józef 110 lat=> 54 lata po śmierci Jakuba. 



1Moj.50:25 Gdy was nawiedzi Pan=> "Wiarą Józef umierając o wyjściu synów Izraelskich wzmiankę uczynił i 
ze strony kości swych rozkazał". Żyd.11:22. 

2Moj. 1: 5 Wszystkich dusz=> Nephesh, dusze, istoty. 

2Moj. 1: 7 Synowie Izraelscy rozrodzili=> Nauka dowodzi, że klimat w Egipcie szczególnie sprzyja 
szybkiemu rozmnażaniu się. Jeżeli by się zdwajało rozradzanie każde 15 lat, jak to miało 
miejsce pewnego czasu w płn Ameryce, to 70 mężczyzn ze swymi żonami rozrodziło by się w 
liczbie 2293760 ludzi w ciągu 200 lat. 

2Moj. 1: 8 powstał król nowy=> Nowa dynastia Faraonów. 

2Moj. 1:11 Zbudował lud Faraonowi=> Ramzesowi II, którego mumię znaleziono w roku 1881. Jego 
zakrzywiony nos i niskie czoło, pokazuje silne postanowienie i brak dobroci. 
Pytom=> To miasto zostało odkryte w 1883 r. Jest ono położone na zachód 12 mil od Ismaili, 
ogrodzone murem 22 stopy wysokim, wytworzonym z ogniotrwałej cegły. Niższe pokłady tego 
muru budowane są z cegły, która zawiera w sobie siekaną słomę, a wyższe pokłady maja mniej 
słomy. Najwyższe wcale nie maja słomy lecz sitowie. 

2Moj. 1:14 I sprzykrzyli im żywot=> W centralnej Afryce wielu mieszkańców zmuszonych jest do ciężkiej 
pracy w podobny sposób. Wielu wolało raczej popełnić samobójstwo, niż żyć i tak ciężko 
pracować. 
robotą ciężką=> Obowiązani byli pracować przez pewien czas, podobnie jak obowiązani byli 
Żydzi przy świątyni Salomona, kiedy ją budowano. 
Bez litości=> To powodowało Izraelitów do większej solidarności i pięknego wypełnienia się 
obietnicy. 

2Moj. 2: 2 Widząc iż był nadobny=> Jako naturalny wynik warunków, w jakich znajdowała się matka 
podczas ciąży. 
   Św. Szczepan mówi, że był krasnym (urodnym) według daru Bożego. Józefus zaś podaje, iż 
Mojżesz był tak piękny, że przechodzący koło niego, mimo woli oglądali się za nim. 

2Moj. 2: 4 A stała siostra jego z daleka=> Miriam, na on czas mająca ok. 10 lat. 

2Moj. 2: 5 córka Faraona=> przypuszczają, że była to Neferari, żona Ramzesa II. 
   Podobno była bezdzietna. 
W rzece=> Prawdopodobnie w rzece Memfis, niedaleko od miasta Kairo. 

2Moj. 2:10 Przywiodła je do córki=> Prawdopodobnie gdy Mojżeszowi było lat 7 lub 12, który w 
międzyczasie był powiadomiony o Boskich obietnicach. 
Nazwał imię jego Mojżesz=> Figuruje, że "Chrystus dla was stał się ubogim, będąc bogatym". 
2Kor.8:9. 
Dla braci=> Mojżesz będąc już dorosły, wzbraniał się być zwany synem córki Faraonowej. 
Żyd.11:24. 

2Moj. 2:14 Ale mu odpowiedział=> To pokazuje jak Chrystus przyszedł do swoich, ale go swoi nie przyjęli. 

2Moj. 2:15 W ziemi Madjańskiej=> Figuruje daleką krainę, do której odszedł Jezus po odrzuceniu Go przez 
swoich tj do nieba. 

2Moj. 2:21 Dał Zeforę córkę swoją=> Figuruje Oblubienicę wybraną spośród pogan. 

2Moj. 3: 2 I ukazał mu się anioł=> Posłannik Przymierza Jezus Chrystus. 
W płomieniu ognistym=> nasz Pan mógłby tak się ukazać swoim uczniom po zmartwychwstaniu, 
lecz o ile mądrzejszy użył sposób. 
Z pośród krza=> przypuszczają iż był to znacznych rozmiarów krzew, gatunek z którego to 
drzewa robione były deski do Namiotu Zgromadzenia. 
A oto kierz=> reprezentuje lud Boży 
Gorzał ogniem=> co reprezentuje doświadczenia, którym bywa poddany lud Boży 

2Moj. 3: 5 Zzuj obuwie z nóg twoich=> nawet Mojżesz "najpokorniejszy z ludzi" musiał nauczyć się pokory, 
przy otrzymaniu pierwszej instrukcji od Boga. 
Ziemia święta jest=> "W zgromadzeniu świętych bardzo jest Bóg straszliwy, a straszny nade 
wszystkich którzy są około niego". Ps.89:8 

2Moj. 3: 7 Widziałem utrapienie=> podobnie Pan Bóg widział utrapienie ludu swego w ciągu minionych 
wieków, pod panowaniem grzechu. 

2Moj. 3: 8 Przetoż zstąpiłem=> figura na wtóre przyjście Chrystusa. 
Aby go wybawił=> przyszedł właściwy czas wyswobodzenia. 
   Wyswobodzenie nie nastąpiło natychmiast, podobnie wyswobodzenie ludu Bożego nie 
nastąpiło zaraz po wtórym przyjściu Chrystusa. W międzyczasie pewne dzieło jest jeszcze do 
wykonania. 

2Moj. 3:10 Syny Izraelskie z Egiptu=> Typ na królestwo ciemności. 

2Moj. 3:12 Ja będę z tobą=> "Jeżeli Bóg za nami, któż przeciwko nam". Rz.8:31. 

2Moj. 3:14 Będę który będę=> Równa się imieniowi Jehowa, co znaczy sam przez się egzystujący, który 
zawsze istniał. 



2Moj. 3:18 Teraz niech pójdziemy=> reprezentuje powołanie Kościoła, aby wyszedł ze świata i poświęcił się 
Bogu. 

2Moj. 3:22 Wypożyczy=> wyprosi. 

2Moj. 4: 2 Laska=> wyobraża władzę Bożą lub koronę. 
______________________  
MANNA - 26 LISTOPADA   
-------- 
Gdyby jakikolwiek człowiek chciał być wydajniej użyty przez Pana w Jego błogosławionej 
służbie, to niech się przede wszystkim stara coraz lepiej do niej przygotować. Niech naśladuje 
umiłowanego i czcigodnego sługę, Mojżesza, w cichości, pokorze, energii i niestrudzonej 
gorliwości oraz samoofiarnej służbie dla Pana. Mądry szafarz zawsze będzie się starał 
doskonalić wrodzone zdolności i nie będzie oczekiwał ze strony Pana cudu w swym rozwoju, nie 
będzie marnował cennego czasu w wysiłkach rozwinięcia tego, czego z natury nie posiada. 
Starajmy się więc w cichości, gorliwości, miłości do Pana i Jego sprawy, w wierze w Jego moc 
trwać w takim stanie serca i umysłu, który wytworzy w nas gotowość nadającą się do użycia i 
użyteczność w każdym dziele Boskiej służby, do jakiej Panu spodoba się nas wezwać.   
-------- 

2Moj. 4: 3 obróciła się w węża=> to pokazuje, że wszystko złe jakie się dzieje na świecie jest wynikiem 
tego, że Pan Bóg tymczasowo pozwala na złe, nie używa władzy opanowania lub ukrócenia 
obecnego zła. 

2Moj. 4: 4 I wyciągnął rękę=> figuruje Boski zamiar ukrócenia obecnego zła. 
obrócił się w laskę=> przedstawia ustanowienie Boskiej władzy. 
  Wyobraża iż moc Boża obróci wszystkie złe rzeczy na dobre, przez działanie wiary. 

2Moj. 4: 6 Włóż rękę twoją=> oznacza iż moc Boża najpierw okazała się w Chrystusie bez zmazy przy 
pierwszym Jego przyjściu. 
a oto się stała=> oznacza Boską moc okazującą się w członkach Ciała Chrystusowego w W.Ew. 
trędowata jako śnieg=> oznacza iż członki Ciała Chrystusowego mimo iż są uznani czystymi, 
jednak aktualnie są grzesznymi. 

2Moj. 4: 7 A oto=> moc Boża jaka objawi się w uwielbionym Kościele. 
stała się znowu=> "Będziemy przemienieni". 1Kor.15:51. 
jako inne ciało jego=> "Będziemy mu podobni", "Bez skazy i bez zmarszczki". 1Jan.3:2; Ef.5:27. 

2Moj. 4: 8 Znaku pierwszego=> literatura wydana przez Watch Tower na temat "Dozwolenie złego", która 
była rozpowszechnioną po świecie w milionach egzemplarzy, począwszy od 1879 r. 
pośledniego znaku=> serie Wykładów Pisma Św., książki. W książkach tych po raz pierwszy 
była przedstawiona łączność między usprawiedliwieniem, poświęceniem a wyzwoleniem. 

2Moj. 4: 9 Weźmiesz wody rzecznej=> wyobraża Słowo Boże -- Prawdę -- zawierającą się w milionach 
gazet użytych przez Watch Tower B. i T. S. 
na ziemię=> ziemia figuruje społeczeństwo ludzi. 
obróci się w krew=> to pokazuje, że Prawda ogłoszona podczas czasu żniwa stanie się wstrętna 
jak krew, odtrącająca jak śmierć, zamiast być uważaną za błogosławieństwo. "Księżyc obróci się 
w krew". 

2Moj. 4:11 Izaż nie ja=> pokazuje, że Bóg jest Stwórcą wszystkich ludzi. 

2Moj. 4:16 On będzie=> Aaron wyobraża Królewskie Kapłaństwo w ciele. 
mówił za cię=> pokazuje, że przy wtórym przyjściu Chrystus przemawia tylko przez Królewskie 
Kapłaństwo. 
do ludu=> do prawdziwych Izraelitów. 

2Moj. 4:21 Zatwardzę serce jego=> ponieważ za każdym razem, gdy został uwolniony od plagi, będąc 
upartym, na nowo postanowił uczynić po swojemu. 

2Moj. 4:22 Syn mój pierworodny=> "Z Egiptu pozwałem Syna mego". Mat.2:15. 

2Moj. 4:26 Dla obrzezania=> figuruje odłączenie od pożądliwości ciała. 

2Moj. 4:27 Rzekł Pan do Aarona=> reprezentuje dzieło ofiary Chrystusowej, zaś synowie Aarona 
wyobrażają kapłanów. 
na puszczę=> figuruje rozpoczęcie dzieła Chrystusowego na początku W.Ew. 
spotkać Mojżesza=> który reprezentuje przyszłe dzieło Chrystusa, jako wodza ludu, członków 
ciała Mojżesza, reprezentujących Kościół. 
na górze Bożej=> górze Horeb, jednym z wierzchołków góry Synaj. 

2Moj. 5: 2 Faraon=> przypuszczają, iż był to Meneftah. 
  typ szatana. 

2Moj. 5: 7 Słomę dla siebie=> miasto budowane w tym czasie przez Izraelitów zostało odkryte. Niższe 
pokłady wyrabianej cegły z posiekaną słomą. Wierzchnie cegły nie były tak dobre i mało 
posiadały słomy, a ostatni gatunek był bez słomy, lecz posiadał w sobie sitowie. 



2Moj. 5:12 Ziemia Egipska=> typ na królestwo ciemności. 

2Moj. 5:17 Próżnujecie=> jak niektórzy bez serca bogacze wyrażają się wobec ludzi bez pracy, a co 
możliwe, iż będzie miało miejsce podczas wielkiego ucisku. 

2Moj. 6: 3 W imieniu moim Jehowa=> "Sam egzystujący" lub Nieśmiertelny. 

2Moj. 6: 4 Ziemia Chananejska=> typ na niebieski odpoczynek. 
w ziemi Egipskiej=> typ na królestwo ciemności. 

2Moj. 6: 5 W niewolę podbijają=> niewola grzechu i śmierci, w której znajdują się wszyscy ludzie. 

2Moj. 6:13 Synów Izraelskich=> wyobrażają tych, co ostatecznie staną się ludem Bożym. 

2Moj. 6:16 Gerson=> "Tułacz" lub "Wybawiony", typ na tych, którzy będą zbawieni podczas 1000-lecia. 
Kaat=> "Sprzymierzeniec, "Kamrat", typ na Ojców św. 
Merary=> "Gorzkość" typ na W.G., które zostanie wybawione przez gorzkie doświadczenia. 
Amram=> "Lud wywyższony", typ na Chrystusa. 

2Moj. 7: 1 Postanowiłem cię za Boga=> Elohim - możny. 
będzie twoim prorokiem=> mówczym narzędziem. 

2Moj. 7:10 Przemienił się w węża=> figuruje, że Bóg dozwolił na tymczasowe zło, wypuszczając laskę 
władzy. 

2Moj. 7:11 Tedy Farao=> figuruje szatana. 
i czarowników=> ci, którzy porozumiewają się ze złymi duchami. 
Egipskimi=> typ na królestwo ciemności. 
czarownicy Egipscy=> "James i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi" (2Tym.3:8). Figurują 
teologów naszych czasów, sprzeciwiających się Prawdzie. 

2Moj. 7:12 Obróciły się w węże=> figuruje różne poglądy na dozwolenie złego, jakie były przedstawiane 
przez różnych teologów dawnych czasów. 
lecz laska Aarona=> wyobraża pogląd na dozwolenie złego, jaki jest przedstawiony przez 
literaturę wyjaśniającą Słowo Boże. 
pożarła laski ich=> pogląd ten pokazał zupełnie inne poglądy przez silniejsze argumenty. 

2Moj. 7:13 I zatwardzał=> miłosierdzie Boże było tego przyczyną. 

2Moj. 7:16 Wyprowadź mój lud=> reprezentuje powołanie Kościoła Chrześcijańskiego ze świata do służby 
Bogu. 
na puszczy=> odłączenie od świata. 

2Moj. 7:20 Wszystkie wody=> przedstawiają Prawdy Słowa Bożego znajdujące się w milionach gazetek 
wydanych przez Watch Tower. 
w krew=> literalnie niepojętą szybkością wzrostu mikroskopijnych żyjątek i maleńkich 
bezpłciowych roślin. Wydarzenie jest znane, gdy taka krew z wody utworzona przez laboratorium 
przyrody była dość gęsta, którą psy jadły z chciwością. 

2Moj. 7:24 I kopali wszyscy Egipcjanie=> przedstawia świat, Chrześcijaństwo, Kościelnictwo. 

2Moj. 8: 7 uczynili czarownicy=> ci, co porozumiewają się z upadłymi duchami. 

2Moj. 8: 8 Aby oddalił żaby=> szczególna zniewaga dla Egipcjan, ponieważ oni czcili boginię Heka, 
Królową żab. W Egipcie nawet w zwykłych czasach znajduje się miliony żab. 

2Moj. 8:16 Aby się obrócił we wszy=> niektórzy twierdzą, że były to pchły, które niekiedy nawiedzają 
północną Afrykę. 

2Moj. 8:18 Ale nie mogli=> Być może, iż złe duchy od tamtej pory znalazły możność tworzenia różnych 
mikrobów, które dręczą i niszczą życie roślin, zwierząt jak też człowieka. 

2Moj. 8:19 Palec to Boży jest=> pierwsze określenie cudu. 

2Moj. 8:21 Rozmaite robactwo=> chrząszcze, szczególna kara dla Egipcjan, gdyż oni przyznają wcielenie 
się w chrząszcza ich boga Kephna tj boga słońca. Współczesny Egipt bywa niekiedy 
nawiedzany przez robactwo, które niszczy ubranie, meble, skórę. 

2Moj. 9: 3 Powietrze bardzo ciężkie=> typ pierwszej z siedmiu plag. 
   Zaraźliwa gorączka, która nawiedziła Egipt, w latach 1842, 1863 i 1866. 
   Typ na drugą z siedmiu ostatnich plag. 

2Moj. 9: 8 Ku niebu=> możliwe dla skarcenia dla Egipcjan za ofiarowanie ludzkich ciał Tyfonowi bogowi zła, 
a następnie popiół spalonych ciał rzucali w powietrze. 

2Moj. 9: 9 Wrzodem=> typ na trzecią z siedmiu ostatecznych plag. 

2Moj. 9:16 Zachował=> spośród różnych spadkobierców tronu Egipskiego dla swego uporu. 

2Moj. 9:18 Grad bardzo ciężki=> typ na czwartą z ostatecznych plag. 

2Moj. 9:23 Gromy i grady jedne i drugie niezwykłe w Egipcie. 
i ogień=> błyskawice. 

2Moj.10: 4 Przywiodę szarańczę=> w roku 1873 Stany Zjednoczone były nawiedzone przez szarańczę; 
wyspa Cypr w 1881 r. Egipt często bywa nawiedzony przez szarańczę. Typ na piątą z siedmiu 
ostatecznych plag. 



2Moj.10:21 Będzie ciemność=> w Egipcie trafia się prawie co wiosnę, że bywa nawiedzony przez ciemność 
spowodowaną przez burzę piasku. 
   Typ na szóstą z siedmiu ostatecznych plag. 

2Moj.11: 1 Jeszcze jedną plagę=> typ na siódmą ostateczną plagę. 

2Moj.11: 2 Pożyczyć=> Shaal, prosić, błagać. 

2Moj.12: 3 Dziesiątego dnia=> figura na Jezusa jako Baranka Wielkanocnego, odłączonego przez naród 
Żydowski w czasie, gdy wjechał do Jerozolimy. 
Weźmiecie baranka=> "Chrystus Baranek Wielkanocny ofiarowany za nas". 
Według domu=> typ na nowych domowników Bożych. Podczas ostatniej Wieczerzy Jezus 
wieczerzał z dwunastoma Apostołami, jako oddzielną rodziną. 

2Moj.12: 6 Do czternastego dnia=> pełnia księżyca, symbol prawa Zakonu i narodu zostającego pod 
Zakonem. Chrystus został ukrzyżowany podczas samej pełni księżyca, który zaraz zaczął się 
zmniejszać, co figuruje, że od tej chwili naród Żydowski zaczął chylić się ku upadkowi. 
   Dwanaście, czasem 13 miesięcy księżycowych, reprezentuje dwanaście pokoleń Izraela. Jak 
księżyc ubywa równomiernie z przybywaniem, tak śmierć Chrystusa była punktem zwrotnym 
między dwoma różnymi okresami historii Izraela. 
Między dwoma wieczorami=> Żydzi za czasów Mojżesza mieli dwa wieczory: jeden od południa 
do godziny 3:00 po południu, drugi zaś od godziny 3:00 do zachodu słońca. Ofiara Chrystusa 
dopełniła się o godzinie 3:00, w połowie między dwoma wieczorami. 

2Moj.12: 7 Obydwa podwoje=> "Mając oczyszczone serca od sumienia złego". Żyd.10:22. 

2Moj.12: 8 Przaśniki=> wyobrażają drogocenne obietnice Boże przez Chrystusa. 
  Symbolicznie znaczy być wolnym od fałszywych nauk, ambicji i samolubstwa. 
Z zioły gorzkimi=> figuruje próby doświadczenia i prześladowania. 

2Moj.12:11 Laska w ręce waszej=> reprezentuje pielgrzymowanie. 

2Moj.12:12 Tej nocy=> wyobraża cały W.Ew. 

2Moj.12:13 Minę was=> od Boga można być uznanym jedynie przez wiarę w drogocenną krew Chrystusa. 
Nie będzie u was plagi=> tylko pierworodni byli w niebezpieczeństwie, co figuruje, że w 
teraźniejszym czasie jedynie Kościół Pierworodnych ma dostateczną znajomość, aby być w 
niebezpieczeństwie wtórej śmierci. 

2Moj.12:14 Ustawą wieczną=> że obchodzenie tej pamiątki przetrwało 3500 lat jest silnym dowodem 
prawdziwości wydarzeń wyżej notowanych. 

2Moj.12:15 Wypróżnicie kwas=> symbol skażenia, grzechu i błędu. 

2Moj.12:22 Snopek hyzopu=> wyobraża oczyszczenie. 
Aż do poranku=> Bóg wesprze go zaraz z poranku. 
  Wyobraża poranek 1000-lecia. 

2Moj.12:23 Ujrzawszy krew=> wyobraża krew odkupienia. 

2Moj.12:31 Wynijdźcie z pośrodku=> w podobny sposób może przyjść, że narody zmuszą Żydów do 
opuszczenia ich krajów, a tym sposobem będą zmuszeni powrócić do Palestyny. 

2Moj.12:32 Mnie też błogosławcie=> prawdopodobnie przy końcu czasu wielkiego ucisku usposobienie tych, 
co teraz uciskają biednych zmieni się. 

2Moj.12:35 Wypożyczali=> Shaal, prosić, błagać. 

2Moj.12:36 Że im pożyczali=> dawali. 
I złupili Egipt=> wypożyczone rzeczy miały zrównoważyć zapłatę Izraelitów, której Egipcjanie im 
nie dawali. 

2Moj.12:37 sześć kroć sto tysięcy pieszych mężów=> pewnej nocy 400000 Tatarów opuściło Rosję. 

2Moj.12:40 Czasu mieszkania=> od Przymierza z Abrahamem do wyjścia. 
Którego mieszkali=> "Wiarą mieszkał w ziemi obiecanej". 
W Egipcie=> Część okresu, a przedtem będąc jeszcze w biodrach Abrahama, Izaaka i Jakuba, 
w taki sposób jak Lewi oddał dziesięcinę Melchizedekowi, gdy jeszcze był w biodrach Abrahama. 
Było 430 lat=> ogniwo nr 20 Chronologii biblijnej. 
  "Zakon, który nastał po 430 latach". Gal.3:17. 

2Moj.12:41 Onegoż dnia=> figuruje akuratność Biblijnej chronologii. 

2Moj.12:43 Ta jest ustawa=> początek prawa Zakonu. 

2Moj.12:46 Kości nie złamiecie=> "Kość jego nie będzie złamaną". Jan.19:36. 

2Moj.12:49 I przychodniowi=> prawo Mojżeszowe wyprzedziło czas 32 wieków. 

2Moj.13: 2 Wszelkie pierworodne=> ci pierworodni zostali zastąpieni przez pokolenie Lewiego. 

2Moj.13: 7 Kwaszonego=> kwas -- symbol skażenia, grzechu i błędu. 

2Moj.13:15 Pierworodne=> tylko pierworodni byli w niebezpieczeństwie, co figuruje, że w teraźniejszym 
czasie jedynie Kościół Pierworodnych ma dostateczną znajomość, aby być w 
niebezpieczeństwie wtórej śmierci. 



2Moj.13:18 Uszykowani wyszli=> w szyku wojennym. 

2Moj.13:19 Kości Józefowe=> cielesny Izrael mniemał, że zachowanie prochów jest niezbędne do 
zmartwychwstania. 

2Moj.14: 2 Niech się wrócą=> ten zwrot może być potrzebny z powodu muru Egipskiego na podobieństwo 
muru Chińskiego. 
Nad morzem=> Jeziora gorzkich wód przedłużyły tym sposobem Morze Czerwone od północy. 

2Moj.14: 3 Zawarła je puszcza=> zabłądzą. 

2Moj.14: 8 Faraon=> typ na szatana. 
Egipt=> typ na królestwo ciemności. 
Dzieci Izraela=> typ na tych, którzy staną się w końcu ludem Bożym. 

2Moj.14: 9 Gonili je Egipcjanie=> typ na przeciwników ludu Bożego. 
wszystkie konie=> fałszywe nauki. 
wozy faraonowe=> światowe organizacje. 
jezdni jego=> typ na upadłych aniołów i upadłych ludzi. 
nad morzem=> figura wtórej śmierci. 

2Moj.14:13 Stójcie a patrzajcie=> stanowisko, jakie powinien zająć lud Boży wobec trudnych zagadnień w 
obecnym czasie. 

2Moj.14:15 Aby ciągnęli=> jest czas do modlitwy i czas do pracy. 

2Moj.14:16 Po suszy=> po piasku. 
środkiem morza=> swego czasu w tej okolicy, gdy odpływ był znaczny, przechodziła tędy 
kawaleria Napoleona. 

2Moj.14:28 Wróciły się wody=> w tym miejscu morze wznosi się podczas przypływu na osiem do dziesięć 
stóp. Fale po odpływie morza wracają z nadzwyczajną siłą i szybkością. 

2Moj.14:29 środkiem morza=> morze w tym miejscu ma około 2 mile szerokości. 
wody były im jako mur=> to nie znaczy iż stały do góry jak mur -- ściana -- ale wody po ich 
bokach służyły im za ochronę od Egipcjan. 

2Moj.15: 1 Zaśpiewał tedy Mojżesz=> śpiew ten figuruje pieśń wyzwolenia, o której jest wzmianka w 
księdze Objawienia. "Pieśń Mojżesza i Baranka". Uczeni dowodzą, że w pieśni tej słowa są 
przeplatane wyrazami egipskimi. 

2Moj.15: 2 Moc moja Pan=> a nie ludzka moc. 

2Moj.15: 3 Pan, mąż waleczny=> będzie również waleczny w czasie ucisku, który się zbliża. 

2Moj.15: 8 Tchnieniem=> ruach, duch niewidzialna siła. 

2Moj.15:10 Wionąłeś wiatrem=> ruach, duch niewidzialna siła. 

2Moj.15:11 Pomiędzy bogami=> będą się go bać ponad wszystkich bogów, rządców. 

2Moj.15:22 Uszli 3 dni=> typem na ostatnią część piątego, cały szósty i początek siódmego tysiącletniego 
dnia, period niełaski Izraela. 

2Moj.15:23 Wód z Mara=> figuruje nadzieję wiecznego życia pod Prawem Zakonu. 
bo gorzkie były=> figuralnie zakażone grzechem. 
   Lud Boży po opuszczeniu świata, zaraz zaczyna doznawać przykrych doświadczeń. 

2Moj.15:24 Przeciw Mojżeszowi=> wyobraża Chrystusa Głowę i Ciało, Pośrednika Nowego Przymierza. 

2Moj.15:25 I wołał Mojżesz=> typ na Chrystusa. 
Ukazał mu Pan drzewo=> wyobraża krzyż Chrystusowy. "Przeklęty każdy, który wisi na 
drzewie". 
Stały się słodkie=> wyobraża warunki 1000-lecia. 
   Chrystus jest zdolny nasze przykre doświadczenia zamienić w błogosławieństwa. 

2Moj.15:27 Przyszli do Elim=> Pan Bóg daje chwile odpoczynku i spokoju podczas podróży na 
chrześcijańskiej drodze. 
dwanaście źródeł=> typ na 12 Apostołów. 
siedemdziesiąt palm=> figuruje 70 uczniów, których Pan Jezus wysłał głosić Ewangelię 
Królestwa. Również wskazuje na wszystkich, którzy sprawowali tę usługę podczas całego W.Ew. 
aż do końca żniwa. 

2Moj.16: 1 Na puszczę Zyn=> figuruje podróż chrześcijanina przez pustynię grzechu, zmierzającego do 
ziemi obiecanej , duchowego Chanaanu. 

2Moj.16: 3 Chleba do sytości=> jak łatwo zapomina się trudów grzesznego stanu, a pamięta jego 
przyjemności. 

2Moj.16:13 Zleciały się przepiórki=> Na każdą wiosnę przylatują wielkimi stadami, a będąc znużone podróżą 
lecą tak nisko, że z łatwością można je łapać. 

2Moj.16:14 Coś drobnego, okrągłego=> Zdziałane mocą Bożą, zgodnie z naturalnym prawem, którego 
nauka dotąd jeszcze zrozumieć nie może. 

2Moj.16:15 Man-hu?=> Manna, figuruje ciało Chrystusa, chleb z nieba. 



2Moj.16:16 Zbierajcie z niego=> aby pozyskać Chrystusa, chleb z nieba, wymagany jest pewien wysiłek ze 
strony tego, kto chce spożywać. 

2Moj.16:21 Na każdy dzień rano=> reprezentuje, że w ciągu wieku 1000-lecia będzie niezbędne dla świata 
starać się o żywot i łaskę, jeżeli zechcą żyć wiecznie. 
  Nasze zapatrywanie się w łaskę Chrystusową musi być czynione codziennie, ustawicznie i nie 
zachowa się do następnego dnia. 

2Moj.16:23 Święto Panu jutro będzie=> typ na 1000-lecie. 
  Prawo zakonu właściwie rozpoczęło swoje działanie od czasu wyjścia z Egiptu. Rozkaz tu 
zanotowany wskazuje, iż tu był początek obchodzenia -- święcenia Sabatu. 

2Moj.16:33 na chowanie=> Przedstawia ciało Chrystusowe, iż nie miało oglądać skażenia i możliwe, iż 
zostało zachowane na świadectwo nieskończonej miłości i doskonałego posłuszeństwa. 
  Figuruje nieskazitelność, nieśmiertelność Chrystusa. "Temu co zwycięży dam jeść z onej 
manny skrytej". 

2Moj.16:34 Na chowanie=> w arce Przymierza. 

2Moj.16:35 Jedli mannę 40 lat=> figuruje cały W.Ew. 
ziemi Chaldejskiej=> figura na duchowy odpoczynek. 

2Moj.17:13 Tedy Jozue=> typ na uwielbionego Chrystusa. 
poraził Amaleka=> symbol na rozmyślnych grzeszników w 1000-leciu. 

2Moj.17:15 Pan chorągiew moja=> Jehowa -- niżsi -- chorągiew Jehowy. 

2Moj.18:18 Nad siły twoje=> Mojżesz zamiast naznaczyć politykierów, sam pracował, służąc ludowi. 

2Moj.18:19 Poradzę ci a będzie Bóg=> rada Jetra stała się podstawą Konstytucji tak angielskiej, jak i 
Stanów Zjednoczonych, rządów ludu, przez lud i dla ludu. 

2Moj.18:24 I usłuchał Mojżesz=> Pan Bóg niekiedy używa ludzi obcych do powiadomienia w niektórych 
rzeczach swojego ludu. Ktokolwiek przyjmuje podobną naukę, okazuje rozum. 

2Moj.19: 6 Narodem świętym=> typ na Królewskie Kapłaństwo, Lud święty, Kościół. 

2Moj.19: 8 Co Pan rzekł uczynimy=> ci co szczerze starali się zachować Prawo Zakonu, będą w 1000-leciu 
"Książętami po wszystkiej ziemi". 

2Moj.19:10 Mówił zaś Pan do Mojżesza=> typ na Chrystusa Głowę i Ciało. 
do ludu=> typ ludzkości, która ma przyjść do harmonii z Bogiem. 

2Moj.19:11 Na trzeci dzień=> Okup był dany wczesnym rankiem trzeciego tysiącletniego dnia, "dziś i jutro 
leczę chorych itd. a trzeciego dnia wezmę dokończenie". 
Na górze Synaj=> typ na Królestwo Boże. 

2Moj.19:12 Zamierzysz granice=> podczas tych dwóch tysiącletnich dni Chrystus zaznacza granicę dla tych, 
co przystępują do Królestwa. 
patrzaj=> W zgromadzeniu świętych bardzo jest Bóg straszliwy, a straszny nad wszystkich, 
którzy są około niego. Ps.89:8. 
śmiercią umrze=> figuruje, że ktokolwiek będzie się sprzeciwiał Królestwu, które wkrótce 
zostanie ustanowione, zostanie wytracony. 

2Moj.19:16 Gęsty obłok=> symbol wielkiego ucisku. 
Glos trąby=> typ na siódmą trąbę. 

2Moj.19:17 Przeciwko Bogu=> nie było tam pośrednictwa kapłanów. 

2Moj.19:18 Jako dym z pieca=> symbol czasu ucisku. 
trzęsła się góra=> wyobraża wielkie wstrząśnięcia i okropne głosy przy końcu obecnego wieku. 

2Moj.19:20 Wstąpił tam Mojżesz=> uwielbienie Chrystusa. 

2Moj.19:21 Aby ich nie padło wielu=> bo nie mogli znieść widoku chwały Bożej. 
  "Nieprzystępnej żadnemu człowiekowi". Ponieważ Chrystus jest istnym wyobrażeniem istności 
Ojcowskiej, z tego wynika, że nikt nie będzie mógł Go oglądać. 

2Moj.20: 2 Którym cię wywiódł=> naród Izraelski, z którym jedynie Pan zawarł Przymierze. 

2Moj.20: 3 Nie będziesz=> Dziesięć Bożych przykazań jest krótkim spisem Prawa Mojżeszowego. 
Bogów innych przedemną=> możnych, których by miano uważać za bogów. 
  Aniołowie, ani Nowe Stworzenie nie podpadają pod to prawo, ani go potrzebują. 

2Moj.20: 4 Obrazu rytego=> dla duchowego Izraela ojciec, matka, majątek, nawet własne życie nie powinno 
zajmować pierwszeństwa przed Bogiem. 
w wodach pod ziemią=> niżej od powierzchni ziemi. 

2Moj.20: 5 Nie będziesz się im kłaniał=> [Shaw -- Kaw], modlić się obrazom, lub co współzawodniczyłoby z 
Bogiem. 
Bóg zawistny=> żądający wszystkich naszych uczuć i ufności wszystkich swoich stworzeń dla 
ich własnego dobra. 
Nad syny=> przez naturalne prawo dziedziczności. 

2Moj.20: 7 Brał imienia=> figuralnie przedstawił siebie jako przedstawiciel Chrystusowy. 



nadaremno=> fałszywie, bez celu, ktoby bagatelizował. 
  "Oto się kochasz w prawdzie wewnętrznej". "Niech odstąpi od nieprawości każdy, kto mianuje 
imię Chrystusowe". Ps.51:8; 2Tym.2:19. 
______________________  
MANNA - 8 LISTOPADA 
-------- 
Chociaż to przykazanie nie było dane duchowemu Izraelowi, możemy jednak dostrzec, że jego 
duch odnosi się także do nas. Przyjęliśmy imię Chrystusa za własne. Święte imię Głowy należy 
do wszystkich poświęconych. Ta myśl powinna pobudzić nas do ostrożności, abyśmy mogli 
powiedzieć: Muszę się upewnić, czy nie brałem imienia Pańskiego nadaremnie, czy oceniam 
zaszczyt, godność i odpowiedzialność mojego stanowiska przedstawiciela i ambasadora Bożego 
na świecie. Będę postępował rozważnie, starając się, o ile to możliwe, nie przynosić hańby temu 
imieniu, lecz przeciwnie, oddawać cześć w każdej myśli, słowie i czynie.   
-------- 

2Moj.20: 8 Na dzień odpocznienia=> typ na 1000-lecie. 
  Figuruje odpoczynek w Chrystusie przez wiarę. 

2Moj.20:10 Dnia siódmego=> jeżeli dzień siódmy miał obowiązywać, aby go święcono, to nie pierwszy dzień 
tygodnia, niedziela. To zobowiązanie nie może być zmienione. 
żadnej roboty=> świeckiej lub religijnej. 
  "My którzyśmy uwierzyli, weszliśmy do odpocznienia". Żyd.4:3. 

2Moj.20:12 Czcij ojca twego=> duchowego Izraela obowiązuje miłość do Ojca Niebieskiego w niebie. 
  Jeżeli nasi przodkowie byli małpami, jak to uczą i dowodzą uczeni w kolegiach i seminariach, 
czemu mielibyśmy ich czcić i szanować. 
i matkę twoją=> dla duchowego Izraela znaczy Przymierze, które Bóg uczynił z Abrahamem, 
figurowane przez Sarę. 
Przedłużone dni twoje=> faktem jest, że Żydzi nie mieszkali w ziemi za niezachowanie tego 
przykazania. 

2Moj.20:13 Nie będziesz zabijał=> "Kto nienawidzi brata, mężobójcą jest". 
  Nawet zwierząt nie powinno się zabijać ze swawoli. 

2Moj.20:14 Nie będziesz cudzołożył=> ani nawet w sercu. 
  Kościół ma być niepokalanym od świata. 

2Moj.20:15 Nie będziesz kradł=> pozbawiał drugiego żadnej rzeczy, która prawnie do niego należy. 

2Moj.20:16 Fałszywego świadectwa=> nie tylko słowem, ale nawet skłonieniem głowy, lub wzruszeniem 
ramion, nie będziesz mówił źle o bliźnim twoim. Tyt.3:2. 

2Moj.20:17 Nie będziesz pożądał=> pragnął przyswoić sobie. 
  "A jestci wielki zysk z przestawaniem na swoim". 1Tym.6:6. 
  Pożądliwość była przyczyną upadku szatana. 

2Moj.20:19 Glos trąby=> typ na siódmą trąbę. 
byśmy nie pomarli=> z powodu chwały Bożej jaka się tam odbiła. 

2Moj.20:24 Spokojne ofiary=> typ ofiarowania się klasy Restytucji. 

2Moj.21: 4 I jej dzieci=> naturalne prawa matki i jej wolność są przywiązane do dziecka. 

2Moj.21: 6 Do sędziów=> [Elohim], Mocarz, imię zastosowane do Jehowy. 

2Moj.21:23 Życie za życie=> Równomiernie. Życie Archanioła nie mogłoby zapłacić okupu za człowieka. 

2Moj.21:26 Wolno puści za oko jego=> Nie ma tu wyłącznego prawodawstwa kapłanów. 

2Moj.22: 8 Do sędziów=> [Elohim], Mocarz, imię zastosowane do Jehowy. 

2Moj.22: 9 Sędziowie=> [Elohim], wyraz tłumaczy się Bóg. 

2Moj.22:18 Czarownicy nie dopuścisz żyć=> Medium, narzędzie mówcze upadłych aniołów. 

2Moj.22:25 Ubogiemu=> Prawo Mojżesza wyprzedziło swój czas o wieki. 

2Moj.22:28 Sędziów=> [Elohim], Mocarz, imię zastosowane do Jehowy. 

2Moj.23: 2 Ku podwróceniu sądu=> Aby szukać swej korzyści bez względu na uczciwość i sprawiedliwość. 

2Moj.23: 4 Albo osła=> Prawo Mojżesza wyprzedziło swój czas o wieki. 

2Moj.23: 7 Nie usprawiedliwię bezbożnego=> Wymaganie sprawiedliwości musi być zaspokojone. 

2Moj.23: 9 Przychodnia nie uciskaj=> To prawodawstwo nie było tylko ograniczone do kapłanów. 

2Moj.23:12 Odpoczniesz=> Prawo Mojżesza wyprzedziło swój czas o wieki. 

2Moj.23:18 Przy kwasie=> Kwas znaczy zepsucie, grzech, błąd. 
Tłustość ofiary=> Symbol gorliwości. 

2Moj.23:21 nie przepuści=> Wymaganie sprawiedliwości musi być zaspokojone. 

2Moj.24: 1 Siedemdziesiąt starszych=> przypuszczalnie był to pierwszy Sanhedryn. 
   Odpowiada 70 Ewangelistom wysłanym przez Jezusa. 
   Przedstawia wszystkich wodzów i starszych pośród ludu Pana za naszych dni. 



2Moj.24: 2 Sam tylko Mojżesz=> Jak przez Mojżesza był dany Zakon Przymierza, tak przez Chrystusa 
został odjęty, "przybity do krzyża". 

2Moj.24: 5 Ofiary spokojne=> figuruje poświęcenie klasy Restytucji. 

2Moj.24: 8 Pokropił lud=> przedstawicieli, czyli starszych ludu. 

2Moj.24:12 Którem napisał=> Tym sposobem Mojżesz pokazuje, że prawo Mojżeszowe pochodzi od Boga, 
a nie od Mojżesza. 

2Moj.25: 3 Złoto=> symbol Boskiej natury. 
I srebro=> symbol duchowej natury (prawdy). 
I miedź=> symbol doskonałej ludzkiej natury. 

2Moj.25: 4 I hiacynt=> (niebieski), Symbol wierności. 
i szarłat=> (fioletowy), Symbol królewskości. 
I karmazyn=> (czerwony), Symbol okupu i krwi. 
I biały jedwab=> (płótno), Symbol sprawiedliwości. 

2Moj.25: 5 I skóry borsukowe=> Symbol ludzkiego ciała. 

2Moj.25: 6 Oliwę=> Symbol Ducha Św. 

2Moj.25: 7 I kamienie=> wyobrażają świętych, Pańskie klejnoty. 
ku osadzeniu naramiennika=> typ na Przymierze Abrahama i Nowe Przymierze. 
i napierśnika=> typ na Prawo Zakonu. 

2Moj.25:10 Uczynią też skrzynię=> typ na Chrystusa. 
Z drzewa sytym=> Z akacji. Drzewo akacji z którego była zrobiona skrzynia, było powleczone 
złotem, a nie z kutego -- ciągnionego -- złota, jak była uczynioną  w świątyni Salomona. Inaczej 
byłaby za ciężka do przenoszenia z miejsca na miejsce. 

2Moj.25:11 Czystym złotem=> w namiocie Zgromadzenia wszystko było ze złota, co wyobraża stan 
duchowy, i że wszyscy powołani, są powołani do uczestnictwa Boskiej natury. 

2Moj.25:16 Świadectwo=> aby przez to wykazać, że Chrystus w zupełności wypełni wymaganie Boskiego 
Prawa, i że On miał otrzymać władzę, jako wykonawca tego Prawa. 

2Moj.25:17 uczynisz ubłagalnię=> wyobraża Sprawiedliwość, jako podstawę Boskiego charakteru. 

2Moj.25:18 uczynisz dwa cheruby=> wyobrażają miłość i moc. 

2Moj.25:20 ku ubłagalni=> to pokazuje, że tak miłość jak i moc nie mogą nic czynić, dopóki sprawiedliwość 
nie będzie zaspokojona, dlatego spoglądają ku sprawiedliwości, kiedy da ona znak, iż mogą 
rozpocząć swoją działalność. 

2Moj.25:23 uczynisz też stół=> figuruje Kościół, posiadający słowa żywota. 

2Moj.25:30 chleby pokładne=> figura na Słowo Boże, Prawdę. 

2Moj.25:31 urobisz też świecznik=> figura na Kościół w całości. 

2Moj.25:33 orzecha migdałowego=> drzewo migdałowe pierwej wypuszcza pączki kwiatów niż liście. 
Podobnie rzecz się ma ze świętymi, tj. najpierw okazują uczynki ofiarowania, zanim mogą 
opowiedzieć się za swoim wyznaniem. 
gałka i kwiat=> wyobraża prawdziwy Kościół, który jest pięknym i przynoszącym owoce od 
pierwszego aż do ostatniego. 

2Moj.25:40 według podobieństwa=> które wyobraża większe i ważniejsze rzeczy przyszłe. 

2Moj.26: 1 biały jedwab=> (płótno), Symbol sprawiedliwości. 
hiacynt=> (niebieski), Symbol wierności. 
szarłat=> (fioletowy), Symbol królewskości. 
karmazyn=> (czerwony), Symbol okupu i krwi. 
Cherby=> symbol obecności Bożej. 

2Moj.26: 6 ze złota=> symbol Boskiej natury. 

2Moj.26:11 z miedzi=> symbol doskonałej ludzkiej natury. 

2Moj.26:14 przykrycie ze skór=> które miało zakryć chwałę Świątnicy i Światnicy Najświętszej. Figuruje 
tajemnicę, która była zakryta od wieków. 

2Moj.26:19 ze srebra=> symbol duchowej natury (prawdy). 

2Moj.26:30 któryć ukazano=> Prawo Mojżesza wyprzedziło swój czas o wieki. 

2Moj.26:31 uczynisz zasłonę=> Symbol śmierci ludzkiego ciała. 
hiacynt=> (niebieski), Symbol wierności. 
szarłat=> (fioletowy), Symbol królewskości. 
karmazyn=> (czerwony), Symbol okupu i krwi. 
biały jedwab=> (płótno), Symbol sprawiedliwości. 

2Moj.26:32 podstawki srebrne=> Symbol prawdy (duchowej natury), jakby zdawało się mówić, że ci co 
wejdą do Świątnicy Najświętszej, będą w rzeczywistości Nowymi Stworzeniami. 
ze złota=> Symbol Boskiej natury. 

2Moj.26:33 Arka=> typ na Chrystusa. 



dzielić będzie świątnicę=> świątnica wyobraża tych co uwierzywszy zostali usprawiedliwieni i 
poświęcili się aż do śmierci. 
od świątnicy najświętszej=> stan Zwycięzców, którzy otrzymali Boską naturę. 

2Moj.26:34 położysz ubłagalnię=> ubłagalnia z cherubami i światłem nadprzyrodzonym reprezentuje 
Jehowę. 
na skrzyni=> "Głową Chrystusa jest Bóg". 1Kor.11:3. 

2Moj.26:35 a postawisz stół=> figuruje Kościół, posiadający słowa żywota. 
świecznik=> figura na Kościół w całości. 

2Moj.26:36 zasłonę do drzwi=> pierwsza zasłona wyobraża śmierć ludzkiej woli. 

2Moj.26:37 pięć słupów=> słupy wyobrażają Nowe Stworzenie w Chrystusie Jezusie, poświęconych 
świętych. 
podstawki z miedzi=> wyobrażają usprawiedliwione człowieczeństwo i pokazują, że chociaż 
znajdujemy się w pierwszym przedziale przybytku, to jednak ten skarb mamy w naczyniach 
glinianych. 

2Moj.27: 1 uczynisz też ołtarz=> wyobraża ofiarę Chrystusa. 

2Moj.27: 2 poczynisz mu rogi=> symbol władzy. 
z miedzi=> symbol doskonałości ludzkiej. 

2Moj.27: 9 uczynisz sień=> wyobraża stan usprawiedliwienia. 
opony=> dla będących wewnątrz stanowią ścianę wiary, a dla tych co są na zewnątrz ścianę 
niewiary, która im przeszkadza przy wejściu i oglądaniu rzeczy świętych, jakie się znajdują 
wewnątrz. 

2Moj.27:10 słupów=> słupy wyobrażają Nowe Stworzenie w Chrystusie Jezusie, poświęconych świętych. 
podstawki z miedzi=> wyobrażają usprawiedliwione człowieczeństwo i pokazują, że chociaż 
znajdujemy się w pierwszym przedziale przybytku, to jednak ten skarb mamy w naczyniach 
glinianych. 
główki=> (haczyki)=> to pokazuje, że usprawiedliwieni wierzący mogą prawdziwie twierdzić, że 
Chrystusowa sprawiedliwość przykrywa ich niedoskonałości. 

2Moj.27:16 a do bramy=> (drzwi), "Jam jest droga", "Jam jest drzwiami". Jan.14:6; 20:9. Jest tylko jedna 
droga, którą można dojść do Boga. 
   Droga, która odprowadza od niewiary i grzechu. 

2Moj.27:20 oliwy czystej=> symbol Ducha Św. 
do świecenia=> wyobraża ducha Prawdy. 

2Moj.27:21 Aarona=> przedstawia Najwyższego Kapłana Chrystusa. 
synowie=> Jego następcy w sprawowaniu urzędu Najwyższego Kapłana. 

2Moj.28: 1 Synów jego z nim=> z 8580 Lewitów było tylko pięciu, którzy sprawowali ofiary. Możliwe iż to 
reprezentuje stosunek -- proporcję -- świętych ofiarowanych, do usprawiedliwionych wierzących. 

2Moj.28: 3 Duchem mądrości=> Oświeceni do wykonania rzeczy, do których mechaniczna zdolność była 
potrzebna, jednak to nie miało wpływu na usposobienie moralne. 

2Moj.28: 4 Napierśnik=> reprezentuje Zakon. 
Naramiennik=> przedstawia Przymierze Abrahama i Nowe. 
Płaszcz=> figuruje wierność Chrystusową. 
Suknia haftowana=> figuruje czystość i uczynki Chrystusa. 
Czapka=> (mitra), do której była przymocowana korona, wyobraża królewskość. 
Pas=> wyobraża służebność. 

2Moj.28: 5 ze złota=> symbol Boskiej natury. 
z hiacyntu=> (niebieski), Symbol wierności. 
i z szarłatu=> (fioletowy), Symbol królewskości. 
z karmazynu=> (czerwony), Symbol okupu i krwi. 
z jedwabiu białego=> (płótno), Symbol sprawiedliwości. 

2Moj.28: 6 uczyń naramiennik=> przednia część naramiennika wyobraża Przymierze Abrahama, zaś tylna 
Nowe Przymierze. 
ze złota=> wyobraża tu Boską moc. 
z hiacyntu=> (niebieski) wyobraża pomoc potrzebną do uczynienia go zdolnym do wiernego 
zachowania czystości charakteru. 
szarłat=> (fiolet), by głosić królewską władzę Królestwa, współdziałając w naprawieniu ludzkości. 
karmazyn=> oznacza wykupienie z przekleństwa przez krew Chrystusową. 
z jedwabiu białego=> (płótna), wyobraża przywrócenie człowieka do pierwotnej doskonałości. 

2Moj.28: 7 Dwa zwierzchnie kraje=> złote sprzączki reprezentują moc Bożą, która czyni Chrystusa zdolnym 
przeprowadzić obydwa przymierza do zupełności. 

2Moj.28: 8 Przepasanie=> wyobraża służebność "Posłannika". 



naramiennika=> Przymierza. Z tego wynika, że przepasanie naramiennika znaczy: "Anioła 
Przymierza". 

2Moj.28:15 Napierśnik=> oznacza Prawo Zakonu. 

2Moj.28:16 Dwoisty=> oznacza literę i ducha Zakonu. Część przednia na której znajdowały się drogie 
kamienie, wyobraża ducha Zakonu. "Aby sprawiedliwość Zakonu była wypełniona w nas, którzy 
nie chodzimy według ciała, ale według ducha". (Rz.8:4), zaś tylna część wyobraża literę Zakonu, 
danego Żydom. 
piędzi długość ...=> pełna miara zdolności doskonałego człowieka. 

2Moj.28:21 A tych kamieni=> wyobrażają klejnoty Boże. "Ci mi będą, mówi Pan Zastępów, w dzień, który ja 
uczynię, własnością" (klejnotami). 

2Moj.28:22 Ze złota szczerego=> wyobraża, iż Zakon jest Boski, i że ci co zachowują ducha Zakonu, są 
podtrzymywani złotymi łańcuszkami obietnic Bożych. 

2Moj.28:27 Pod spodem naramiennika=> to wyobraża, że Zakon przedstawiał się Żydom, tak jak on był, lecz 
nie widzieli ukrytej łączności, która jest częścią Przymierza Abrahamowego. 

2Moj.28:30 Na piersiach Aaronowych=> wyobraża, iż Zakon, który potępia wszelką niedoskonałość, był dla 
Jezusa przyjemnym do czynienia. "Pragnę czynić wolę Twoją o Boże, albowiem Zakon Twój jest 
pośrodku wnętrzności moich". 

2Moj.28:31 Płaszcz z hiacyntu=> oznacza wierność Jezusa. 

2Moj.28:33 Jabłka granatowe=> wyobraża, że Chrystus wiernie wykonał dzieło odkupienia rodu ludzkiego, 
które przyniosło wiele owocu. 
dzwonki złote=> wyobrażają, że gdy Król przyjdzie w chwale, dzieło odkupienia będzie 
wszystkim obwieszczone. 

2Moj.28:36 Blachę ze złota szczerego=> korona oznacza królewskość. Chrystus będzie "Kapłanem na 
swoim tronie". 
Świętość Panu=> tym sposobem będzie oznajmione zupełne wykonanie przez Chrystusa 
wszystkich postanowień Jehowy. 

2Moj.28:37 Do sznuru hiacyntowego=> co pokazuje, że korona prawnie do Niego należy. 

2Moj.28:39 Szatę=> (haftowaną), reprezentuje wspaniałość czystego charakteru Chrystusa w uczynku i 
łasce. 
z białego jedwabiu=> (płótna), wyobraża Chrystusową sprawiedliwość. 
uczynisz czapkę=> wstęgę z cienkiego płótna, którą było opasane czoło, a do którego była 
przymocowana korona złota. 
pas też uczynisz=> wyobraża Chrystusa, jako wiernego sługę. 

2Moj.28:40 synom Aaronowym=> wyobrażają członków ciała Chrystusowego. 
poczynisz szaty=> suknie lniane wyobrażają sprawiedliwość Chrystusa przypisaną Jego 
naśladowcom. 
poczynisz pasy=> pasy wyobrażają sług sprawiedliwości. 
i czapki=> to wyobraża iż Chrystus jest Głową ciała. "Każda niewiasta, gdy się modli, albo 
prorokuje, nie nakrywszy głowy swojej, szpeci głowę swoją". 1Kor.11:5. 

2Moj.28:41 Aarona brata twego=> w ciągu jego życia. 
i synów jego z nim=> jako następców na urząd Arcykapłana. 

2Moj.28:42 lniany=> przedstawia sprawiedliwość. 

2Moj.28:43 do ołtarza=> symbol Kościoła. 
nie pomarli=> ponieważ każdy zarys w sprawowaniu służby wyobrażał coś większego i 
ważniejszego, co miało nastąpić w przyszłości. 

2Moj.29: 1 weźmij cielca=> reprezentuje człowieczeństwo Chrystusa i Kościoła jako Jego ciała. 
i dwu baranów=> pierwszy baran całopalenia pokazuje, jak Pan Bóg przyjmuje naszą ofiarę, 
drugi baran poświęcenia pokazuje, jaki wpływ i skutek mieć będzie na nas ta ofiara. 

2Moj.29: 2 chleby przaśne=> wyobrażają rzeczywistą czystość Jezusa, jako człowieka i przypisaną 
czystość Kościoła. 
z oliwą zaczynione=> wyobraża posiadanie Ducha Bożego. 

2Moj.29: 4 Aaronowi i synom jego=> wyobrażają nową duchową naturę Chrystusa i członków Jego ciała. 
przystąpić do drzwi namiotu=> wyobraża śmierć, wyrzeczenie się swej woli. 
omyjesz je wodą=> aby pokazać czystość Chrystusa naszego Arcykapłana, "Który grzechu nie 
uczynił, jak również przypisaną sprawiedliwość Kościoła. 

2Moj.29: 5 w suknię=> czystość Chrystusowa i działanie łaski. 
w płaszcz pod naramiennik=> wyobraża wierność Chrystusową. 
i w naramiennik=> wyobraża Przymierze Abrahama i Nowe Przymierze. 
i napierśnik=> figura na Zakon. 
pasem naramiennika=> wskazuje na "Anioła Przymierza". 

2Moj.29: 6 koronę świętości=> wyobraża władzę panowania. 



2Moj.29: 7 olejek pomazania=> figura ducha przysposobienia za synów. 
pomażesz go=> tylko Arcykapłan był namaszczony, co pokazuje, że jedynie ci, co są w 
Chrystusie, stają się uczestnikami Jego namaszczenia tj. Ducha Św. 

2Moj.29: 8 potem synom jego=> nie córkom jego: kobiety nie miały działu w kapłaństwie, ani w pracy 
publicznej. 
w szaty=> sprawiedliwość Chrystusa jest nam przypisana. 
pas=> pasy wyobrażają sług sprawiedliwości. 

2Moj.29: 9 włożysz na nich czapki=> wyobrażają, że Chrystus jest Głową Kościoła. 
  "Widziałem dusze pościnanych". Obj.20:4. 

2Moj.29:10 ręce swoje=> jakby mówiąc: Ta ofiara wyobraża nas. 

2Moj.29:11 zabijesz cielca=> Mojżesz figurował Zakon, a zabicie cielca wyobrażało wymagania Zakonu. 

2Moj.29:12 krwi cielca=> wyobraża życie. 
na rogach=> rogi symbol władzy. 
ołtarza=> Zakon wskazywał, że ołtarz ziemskich ofiar był przyjemny Bogu z powodu przelanej 
krwi i że wszyscy uznający władzę ołtarza, muszą najpierw uznać krew, która go poświęca. 
ku spodku ołtarza=> To pokazuje, że przez krew ofiary, nawet ziemia była odkupiona od 
przekleństwa. 

2Moj.29:13 wszystką tłustość=> wyobraża gorliwość z miłości. 
zapalisz=> wyobraża ustawiczne poddawanie się cierpieniom jakie przychodzą. 
na ołtarzu=> pokazuje, że Bóg przyjmuje szczere chęci, pobudzając do ofiary. 

2Moj.29:14 gnój jego=> "Staliśmy się jako śmiecie tego świata i jako omieciny u wszystkich". 1Kor.4:13. 
spalisz ogniem=> wyobraża zniszczenie, na które rodzaj ludzki został skazany, z którego 
ostatecznie zostanie wyswobodzony przez Chrystusa ofiarę. 
za obozem=> zniszczenie jako rzecz obrzydła w oczach świata. 
  "Wynijdźmy do niego za obóz, nosząc urągania Jego". Żyd.13:13. 

2Moj.29:15 barana także jednego=> aby pokazać jak Bóg przyjmuje naszą ofiarę. 
Aaron i synowie jego=> wyobraża Nowe Stworzenie, zupełnego Chrystusa. 
włożą ręce swoje=> wskazuje iż to reprezentuje ich. 

2Moj.29:17 opłuczesz trzewia jego=> wyobraża omycie wodą przez Słowo Boże. 
na sztuki z niego=> reprezentuje członków ciała Chrystusowego. 
i na głowę jego=> wyobraża Chrystusa, który był pierwszy złożony na ołtarzu ofiarniczym. 

2Moj.29:18 zapalisz całego barana=> reprezentuje zupełne poddanie się od wolę Bożą, podczas palenia się 
ofiary (doświadczeń). 
wonią przyjemną=> pokazuje jak Pan Bóg uznaje i przyjmuje ofiarę. 

2Moj.29:19 drugiego barana=> by wskazać jak ta ofiara oddziaływuje na nas. 
Aaron i synowie=> przedstawia nową naturę Chrystusa. 
włożysz ręce=> to ma znaczyć iż to reprezentuje ich. 

2Moj.29:20 weźmiesz ze krwi jego=> wyobraża poświęcone życie. 
koniec ucha prawego=> reprezentuje, że przez ofiarowanie otrzymujemy lepszy posłuch wiary. 
synów jego=> to pokazuje, że ofiarowanie musi być indywidualne. 
ręki ich prawej=> wyobraża iż nasze ofiarowanie zobowiązuje nas do czynienia, cokolwiek jest w 
naszej mocy. 
nogi ich prawej=> to znaczy, że jako poświęcone dzieci Boże już odtąd nie mamy postępować 
jako poganie, lecz chodzić w nowości żywota, postępować wiarą, w duchu, chodzić w światłości, 
a tak jakośmy przyjęli Chrystusa, tak w nim chodźmy. 

2Moj.29:21 wziąwszy ze krwi=> to pokazuje nasze ofiarowanie iż jest przyjęte jedynie z tego powodu, że 
jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w drogocenną krew naszego Odkupiciela. 

2Moj.29:22 dwie nerki=> wyobraża nasze najlepsze władze. 
tłuszcz=> wyobraża gorliwość z miłości. 

2Moj.29:23 bochen chleba=> wyobraża rzeczywistą czystość Jezusa, jako człowieka i przypisaną czystość 
Kościoła. 
kołacz chleba z oliwą=> wyobraża posiadanie Ducha Bożego. 

2Moj.29:24 na ofiarę obracania=> to pokazuje że ofiarowanie się nie jest na pewien tylko czas, lecz jest to 
ofiara ustawiczna, dopóki się nie skończy nasz bieg. 

2Moj.29:25 z rąk ich=> tak jak tamci nie złożyli ich sami, tak podobnie i my nie możemy przestać ofiarowania 
naszych sił w służbie Bożej, aż zostaną zupełnie spożyte. 

2Moj.29:30 siedem dni=> wyobraża iż poświęciliśmy się na służbę Bogu na czas całego naszego życia. 

2Moj.29:31 uwarzysz=> do jedzenia, to nie jest żadną figurą. 

2Moj.29:34 spalisz ostatki ogniem=> to pokazuje, że nic z naszych sił, ani naszego czasu nie może być 
zmarnowane, ale wszystko musi być zużytkowane w służbie Bożej. 

2Moj.30: 1 uczynisz ołtarz=> złoty ołtarz reprezentuje Chrystusa. 



do kadzenia=> aby zużytkować najlepsze uczucia serc. 

2Moj.30: 2 rogi=> symbol władzy. 

2Moj.30: 3 czystym złotem=> symbol Boskiej natury. 

2Moj.30: 6 przed zasłoną=> symbol śmierci ludzkiego ciała -- człowieczeństwa. 
przed ubłagalnią=> ubłagalnia z Cherubami i światło nadprzyrodzone reprezentuje Jehowę. 

2Moj.30: 7 Aaron=> przedstawia Najwyższego Kapłana Chrystusa. 
przygotowawszy=> oczyszczenie lamp wyobraża oczyszczenie się z wszelkich wad starej 
natury. Knot przez który przechodziła oliwa reprezentuje działalność Ducha Św. 
lampy=> na świeczniku, który wyobraża Kościół w całości. 

2Moj.30:10 wykona oczyszczenie Panu=> a nie szatanowi, lecz Bogu, który jest sprawiedliwym sędzią 
wszystkiego. 
raz w rok=> w dniu pojednania, który figuruje W.Ew. 

2Moj.30:13 będziesz dawać=> poborowy podatek. 

2Moj.30:21 Będą umywali ręce=> wyobraża iż ofiarowani odtąd zaprzestają różnych złych czynności jak 
kradzieży, kłamstwa, obmów, zazdrości, nienawiści, zwad itd.. 
  Świetnie przedstawia czystość Chrystusa. 

2Moj.30:23 wonnych rzeczy=> wyobraża różne objawy Ducha Św. 
myrry co najczystszej=> symbol mądrości, znajomości, umiejętności postępowania. 
pięćset łutów=> ilość myrry była równa co do ilości cynamonu i tatarskiego ziela razem, przez co 
ma się rozumieć, że Pan Bóg przy namaszczeniu Duchem Św. daje mądrość odpowiednią do 
naszej umiejętności. 
cynamonu wonnego=> symbol wyrozumienia, które posiadamy z umiejętności otrzymanej od 
Boga. 
ziela tatarskiego=> symbol umiejętności otrzymanej ze Słowa Bożego. 
dwieście i pięćdziesiąt łutów=> ilość cynamonu i ziela tatarskiego była taka sama, co pokazuje, 
że Pan Bóg przez Ducha Św. daje nam wyrozumienie wszelkiej umiejętności, którą możemy 
otrzymać ze Słowa Bożego. 

2Moj.30:24 kasji=> kasja przedstawia w Piśmie Św. symbol kosztownego dzieła rady i siły. Pan Bóg nie daje 
umiejętności z wyjątkiem dla pewnego celu. On utwierdza naszą wiarę przez danie nam ku temu 
wyrozumienia, a wtedy daje nam mądrość, abyśmy wiedzieli co Pan Bóg od nas wymaga i czego 
się spodziewa, a w końcu błogosławi nas, dając nam radę i zdolność (radę i moc), niezbędne do 
wykonania pracy w wypełnieniu Boskich zamiarów. Cokolwiek Pan Bóg od nas wymaga jest 
zupełne poświęcenie się na służbę Bogu, a co będzie nam potrzeba, On nas we wszystko 
zaopatrzy, jak pojęcie, znajomość, mądrość, możność wykonania i radę. Więcej niż to, Pan Bóg 
nie może nam dać. 
i oliwy z drzew oliwnych=> obraz światła przez Ducha Św. 

2Moj.30:25 olejek pomazania=> figuruje Ducha Św. 

2Moj.30:33 wytracony będzie=> jedynie ofiarowani są namaszczeni Duchem Św. 

2Moj.30:34 rzeczy wonnych=> figurują modlitwy i adoracje składane Bogu. 

2Moj.31: 2 Otom wezwał Basaleela=> Besaleelel znaczy "Cień Wszechmogącego", typ na Chrystusa. 
syna Urowego=> Ury znaczy "światło", "Światłość świata". 
Hur=> Hur znaczy "grób". Człowiek Chrystus Jezus "poniżył się aż do śmierci". 
pokolenia Judy=> znaczy "chwalony". Chrystus w przedludzkim stanie był w chwale. 

2Moj.31: 3 napełniłem go=> moc Boża oddziałała na jego umysł do wykonywania pracy mechanicznej, bez 
wpływu na moralne zmysły. 

2Moj.31: 4 Złoto=> symbol Boskiej natury. 
srebro=> symbol duchowej natury (prawdy). 
miedź=> symbol doskonałej ludzkiej natury. 

2Moj.31: 5 do rzezania kamienia=> szlifowania Pańskich klejnotów. 
na osadzenie=> wg upodobania Bożego. 
wyrobienie drzewa=> upadła ludzka natura. 
każdej roboty=> to co restytucja ma zdziałać dla rodzaju ludzkiego. 

2Moj.31: 7 skrzynię świadectwa=> "Głową Chrystusa jest Bóg". 1Kor.11:3. 
ubłagalnię=> ubłagalnia z cherubami i światłem nadprzyrodzonym reprezentuje Jehowę. 

2Moj.31: 8 stół=> Kościół jako całość. 
świecznik=> Kościół. 
ołtarz kadzenia=> Kościół. 

2Moj.31: 9 także ołtarz ...=> wyobraża ofiarę Chrystusa. 

2Moj.31:11 olejek pomazania=> oznacza Ducha Św. 
kadzenie wonne=> najlepsze pragnienia serc. 

2Moj.31:13 sabatów moich=> figura na 1000-lecie. 



Ja Pan, który was poświęcam=> odłączam Was jako lud święty, ponieważ i wy poświęciliście 
się, aby być ludem świętym. Jedynie Ci otrzymują koronę chwały, którzy w teraźniejszym czasie 
poświęcają się. 

2Moj.32: 1 widząc lud=> będąc niewierzącym i mającym serce złe. 
  To figuruje na nominalnego Izraela przy pierwszym przyjściu Chrystusa, jak również na 
nominalnegp duchowego Izraela przy wtórym Jego przyjściu. 
omieszkiwał Mojżesz=> wyobraża długi czas zanim oczekiwany Mesjasz przyszedł, tak do domu 
sług jak i do domu synów. 
bo mojżeszowi=> podczas gdy lud z lekceważeniem wyrażał się o Mojżeszu, on przyczyniał się 
za nimi do Boga. 

2Moj.32: 2 tedy im rzekł Aaron=> Aaron nie był tak silnego charakteru jak Mojżesz. 
nausznice złote=> może tym sposobem chciał powstrzymać lud zanim nie powróci Mojżesz. 
  Lub spodziewał się, że lud nie zechce uczynić takiej ofiary i nie wykona powziętego zamiaru 
wykonania im cielca. 

2Moj.32: 3 przynieśli do Aarona=> wielu w obecnych czasach pozbywa się znacznych posiadłości by 
podtrzymać wielbione przez nich kościoły, sekty, instytucje itp.. 

2Moj.32: 4 cielca odlewanego=> symbol na mamonę. Kościelnictwo. 

2Moj.32: 5 ołtarz przed nim=> jest rzeczą zupełnie naturalną, by składać ofiary bóstwu, które zajmuje nasze 
serce. Jeżeli widzimy, ze ktoś poświęca swój czas, pieniądze, uczynki, wpływ itp.., wtedy z 
łatwością możemy powiedzieć, co lub kto jest dla niego bóstwem. 
Święto Pańskie=> Jehowy. To pokazuje, że cielec zajmował takie samo miejsce w umyśle 
Żydów, którzy wyszli z Egiptu, jak dziś dla wielu chrześcijan stawia obrazy, ołtarze, krzyże, 
ceremonie itd.. 

2Moj.32: 6 i wstali grać=> prawdopodobnie zaczęli tańczyć według zwyczaju pogan. 

2Moj.32: 9 i rzekł Pan do Mojżesza=> który był narzędziem w nadaniu Prawa Zakonu, tak jak Chrystus w 
uwolnieniu zeń. 

2Moj.32:11 i modlił się Mojżesz Panu=> to pokazuje iż był godnym obrazem na Wielkiego Pośrednika. 

2Moj.32:16 a one tablice=> wyobrażają pierwotną doskonałość rodu ludzkiego. 

2Moj.32:19 porzucił tablice=> typ na Prawo Zakonu. 
z rąk swoich=> wyobraża, że dla słabości ciała nikt nie mógł zachować Zakonu. 

2Moj.32:20 spalił go w ogniu=> figuruje czas wielkiego ucisku., w którym nagromadzone skarby bogaczy 
zostaną zniszczone. 

2Moj.32:26 stamtąd Mojżesz=> tu Mojżesz reprezentuje Chrystusa, jako głównego Żniwiarza w czasie 
żniwa. 
synowie Lewiego=> figuruje tych co byli prawdziwymi Izraelitami, tak przy pierwszym jak i przy 
wtórym przyjściu Chrystusa. 

2Moj.32:28 około trzech tysięcy=> przeważnie przywódców ludu. 

2Moj.32:30 wstąpię do Pana=> figuruje wniebowstąpienie Chrystusa. 

2Moj.32:31 Mojżesz=> typ na Chrystusa. 

2Moj.32:32 z ksiąg twoich=> to pokazuje, że życie Mojżesza było oddane na zagładę na korzyść ludu, tak 
życie Jezusa Chrystusa było dane na odkupienie rodzaju ludzkiego. 

2Moj.32:34 prowadź ten lud=> ktokolwiek chce być prowadzony. 
gdziem ci rozkazał=> figuruje naprawienie Raju podczas 1000-lecia. 
nawiedzę ten grzech ich=> kary jakie będą wymierzone w 1000-leciu. 

2Moj.33:14 ________________________ 
MANNA - 18 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Bóg jest zawsze obecny ze Swym ludem. On zawsze myśli o nas, czuwa nad naszymi 
interesami, strzeże nas przed niebezpieczeństwami, zaopatruje w rzeczy duchowe i doczesne, 
czyta w naszych sercach, dostrzega każdy odruch miłującego przywiązania do Niego, kształtuje 
wpływy wokół nas dla naszej karności i oczyszczania i słyszy najsłabsze wołanie o pomoc, 
sympatię lub społeczność z Nim. On nigdy, ani na chwilę, nie przestaje czuwać czy wzywamy 
Go podczas pracowitych dni, czy podczas spokojnych nocy. Jak błogosławiona jest świadomość 
takiej stałej wierności! Żadne prawdziwe dziecko Boże nie jest pozbawione tego dowodu 
usynowienia. 
---------------------- 

2Moj.33:20 nie ujrzy mię człowiek=> "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może". 1Tym.6:16. 

2Moj.33:23 i ujrzysz tył mój=> pozór chwały przedstawiający Jehowę, ponieważ więcej ponad to nie było 
możliwe. "Boga nikt nigdy nie widział. Jan.1:18. 

2Moj.34: 1 napisz na tablicach=> to figuruje ponowne napisanie prawa  Bożego na sercach ludzkich 
podczas 1000-lecia. 



2Moj.34:21 dnia siódmego odpoczniesz=> figura na 1000-lecie. 

2Moj.34:25 przy kwasie=> kwas symbol grzechu, błędu, zepsucia. 

2Moj.34:28 był tam z Panem=> w naturalny sposób był wzmocniony by mógł znieść chwałę Bożą. 
Słowa Przymierza=> Prawo Zakonu było całe wyrażone w streszczeniu w dziesięciu 
przykazaniach. 
  "Ale teraz nasz Kapłan tym zacniejszego urzędu dostąpił, im jest pośrednikiem lepszego 
przymierza, które lepszymi obietnicami jest utwierdzone". Żyd.8:6. 

2Moj.34:29 gdy Mojżesz=> figuruje Chrystusa w Chwale. 
zstępował z góry=> figuruje wtóre przyjście Chrystusa. 
dwie tablice świadectwa=> figuruje Nowe Przymierze. 
lśniła się twarz jego=> figuruje duchową chwałę Chrystusa. 

2Moj.34:30 bali się przystąpić=> jeżeli tylko odbicia chwały nie mogli znieść, jak człowiek mógłby znieść 
rzeczywistą chwałę tego, który jest wyobrażeniem istności Ojcowskiej. 

2Moj.34:33 miał na twarzy zasłonę=> figuruje Ojców św. 
  To pokazuje, że gdy chwała Pańska będzie objawiona, chwała duchowej osoby nie będzie 
mogła być widziana. Będzie zasłonięta. 

2Moj.35: 6 I hiacynt=> (niebieski), Symbol wierności. 
i szarłat=> (fioletowy), Symbol królewskości. 
I karmazyn=> (czerwony), Symbol okupu i krwi. 
I biały jedwab=> (płótno), Symbol sprawiedliwości. 

2Moj.35: 7 I skóry borsukowe=> Symbol ludzkiego ciała. 

2Moj.35: 8 Oliwę=> Symbol Ducha Św. 

2Moj.35: 9 I kamienie=> wyobrażają świętych, Pańskie klejnoty. 
ku osadzeniu naramiennika=> typ na Przymierze Abrahama i Nowe Przymierze. 
i napierśnika=> typ na Prawo Zakonu. 

2Moj.35:12 uczynisz skrzynię=> typ na Chrystusa. 
opony=> symbol śmierci ludzkiego ciała. 
ubłagalnię=> które z Cherubami i z światłem reprezentują Jehowę. 

2Moj.35:13 stół=> figuruje Kościół, posiadający słowa żywota. 

2Moj.35:14 świecznik=> figura na Kościół w całości. 
do świecenia=> przedstawia światło ducha Prawdy. 
i oliwę=> symbol Ducha Św. 

2Moj.35:15 ołtarz do kadzenia=> złoty ołtarz, typ na Chrystusa. 
kadzenie wonne=> wyobraża najlepsze pragnienia serca. 
do drzwi=> śmierć ludzkiej woli. 

2Moj.35:16 ołtarz=> reprezentuje Okup Chrystusa. 

2Moj.35:17 drzwi u sieni=> "Jam jest droga". "Jam jest drzwiami". Jest tylko jedna droga prowadząca do 
Boga. 

2Moj.35:31 duchem=> moc Boża oddziałała na jego umysł do wykonywania pracy mechanicznej, bez 
wpływu na moralne zmysły. 

2Moj.36: 8 I hiacynt=> (niebieski), Symbol wierności. 
i szarłat=> (fioletowy), Symbol królewskości. 
I karmazyn=> (czerwony), Symbol okupu i krwi. 
I biały jedwab=> (płótno), Symbol sprawiedliwości. 

2Moj.36:13 haczyki złote=> w namiocie Zgromadzenia wszystko było ze złota, co wyobraża stan duchowy, i 
że wszyscy powołani, są powołani do uczestnictwa Boskiej natury. 

2Moj.36:18 haczyki miedziane=> symbol doskonałej ludzkiej natury. 

2Moj.36:19 skóry borsukowe=> Symbol ludzkiego ciała. 

2Moj.36:24 podstawki srebrne=> symbol duchowej natury (prawdy). 

2Moj.36:35 zasłonę=> symbol śmierci ludzkiego ciała. 

2Moj.36:37 drzwi namiotu=> śmierć ludzkiej woli. 

2Moj.36:38 a słupów do niej pięć=> reprezentuje Nowe Stworzenie w Chrystusie. 

2Moj.37: 1 skrzynia=> typ na Chrystusa. 

2Moj.37: 2 z szczerego złota=> symbol Boskiej natury. 

2Moj.37: 6 ubłagalnia=> które z Cherubami i z światłem reprezentują Jehowę. 

2Moj.37: 7 dwa Cheruby=> reprezentują Miłość i Moc. 
z jednego kawałka=> Boskie przymioty są w zupełnej łączności. 

2Moj.37: 9 ku ubłagalni=> ani Miłość, ani Moc nie mogła nic działać, dopóki Sprawiedliwość nie była 
zadowolona. Wtedy spoglądają ku Sprawiedliwości, kiedy mogłaby być czynną. 

2Moj.37:10 stół=> figuruje Kościół, posiadający słowa żywota. 



2Moj.37:17 świecznik=> figura na Kościół w całości. 
ze złota ciągnionego=> my niekiedy nie czujemy się dobrze z otrzymywanych uderzeń 
zapominając, że świecznik był wybijany. 

2Moj.37:19 na kształt orzecha=> na drzewie migdałowym okazuje się wpierw kwiat owocowy niż liście, 
podobnie i święci okazują ofiarowanie, zanim wyznanie wiary jest czynione. 
gałka i kwiat=> Kościół ma być pięknym i przynoszącym owoce od pierwszego do ostatniego. 

2Moj.37:25 ołtarz=> reprezentuje Okup Chrystusa. 
rogi=> symbol władzy. 

2Moj.37:29 olejek=> Symbol Ducha Św. 
kadzenie wonne=> wyobraża najlepsze pragnienia serca. 

2Moj.38: 1 ołtarz=> reprezentuje Okup Chrystusa. 

2Moj.38: 2 rogi=> symbol władzy. 
miedziane=> symbol doskonałej ludzkiej natury. 

2Moj.38: 8 umywalnia=> umywalnie przez które możemy rozumieć czystość Chrystusa. 
  Wyobraża również odłożenia na stronę wszelkiej nieczystości ciała i ducha, jak kłamstwa, 
oszczerstwa, obmowy, nienawiści itp.. 

2Moj.38: 9 dziedziniec=> przedstawia stan usprawiedliwienia. 
białe płótno=> reprezentuje sprawiedliwość Chrystusa. 
  Dla znajdujących się wewnątrz ścianę wiary, lecz dla obozujących na zewnątrz mur niewiary. 

2Moj.38:10 słupy=> reprezentują usprawiedliwionych wierzących. 
podstawki miedziane=> wyobrażają usprawiedliwione człowieczeństwo i pokazują, że chociaż 
znajdujemy się w pierwszym przedziale przybytku, to jednak ten skarb mamy w naczyniach 
glinianych. 
były srebrne=> reprezentuje usprawiedliwienie wierzących, którzy mogą twierdzić, iż 
sprawiedliwość Chrystusa pokrywa nasze niedoskonałości. 

2Moj.38:18 do drzwi=> "Jam jest droga". "Jam jest drzwiami". Jest tylko jedna droga prowadząca do Boga. 
  Droga wyjścia na zewnątrz dla niewiary i grzechu. 

2Moj.39: 2 uczynisz naramiennik=> (efod), część przednia reprezentuje Przymierze Abrahama, zaś tylna 
Nowe Przymierze. 
ze złota=> symbol Boskiej natury. 
hiacynt=> (niebieski), Symbol wierności. 
szarłat=> (fioletowy), Symbol królewskości. 
karmazyn=> (czerwony), Symbol okupu i krwi. 
biały jedwab=> (płótno), Symbol sprawiedliwości. 

2Moj.39: 4 naramiennik=> przednia część naramiennika wyobraża Przymierze Abrahama, zaś tylna Nowe 
Przymierze. 

2Moj.39: 5 odświętne szaty=> reprezentuje sługę "Posłannika". 
pas naramiennika=> Przymierza, a tak pas naramiennika świadczy o "Posłańcu Przymierza". 

2Moj.39: 8 napierśnik=> typ na Prawo Zakonu. 

2Moj.39: 9 Dwoisty=> oznacza literę i ducha Zakonu. Część przednia na której znajdowały się drogie 
kamienie, wyobraża ducha Zakonu. "Aby sprawiedliwość Zakonu była wypełniona w nas, którzy 
nie chodzimy według ciała, ale według ducha". (Rz.8:4), zaś tylna część wyobraża literę Zakonu, 
danego Żydom. 
piędź=> pełna miara doskonałego człowieka. 

2Moj.39:10 cztery rzędy kamieni=> wyobrażają klejnoty Boże. "Ci mi będą, mówi Pan Zastępów, w dzień, 
który ja uczynię, własnością" (klejnotami). 

2Moj.39:15 z czystego złota=> w namiocie Zgromadzenia wszystko było ze złota, co wyobraża stan 
duchowy, i że wszyscy powołani, są powołani do uczestnictwa Boskiej natury. 

2Moj.39:20 ze spodku=> to wyobraża, że Zakon przedstawiał się Żydom, tak jak on był, lecz nie widzieli 
ukrytej łączności, która jest częścią Przymierza Abrahamowego. 

2Moj.39:22 Płaszcz=> figuruje wierność Chrystusową. 

2Moj.39:24 granatowe=> wyobraża, że Chrystus wiernie wykonał dzieło odkupienia rodu ludzkiego, które 
przyniosło wiele owocu. 

2Moj.39:25 dzwonki złote=> wyobrażają, że gdy Król przyjdzie w chwale, dzieło odkupienia będzie 
wszystkim obwieszczone. 

2Moj.39:27 Szaty=> (haftowaną), reprezentuje wspaniałość czystego charakteru Chrystusa w uczynku i 
łasce. 
z białego jedwabiu=> (płótna), wyobraża Chrystusową sprawiedliwość. 
Aaron=> typ na Chrystusa. 
synowie jego=> typ na członków ciała Chrystusowego. 



2Moj.39:28 uczynisz czapkę=> wstęgę z cienkiego płótna, którą było opasane czoło, a do którego była 
przymocowana korona złota. 
z białego jedwabiu=> (płótna), wyobraża Chrystusową sprawiedliwość. 
i czapki=> to wyobraża iż Chrystus jest Głową ciała. "Każda niewiasta, gdy się modli, albo 
prorokuje, nie nakrywszy głowy swojej, szpeci głowę swoją". 1Kor.11:5. 

2Moj.39:29 pas=> wyobraża Chrystusa, jako wiernego sługę. 

2Moj.39:30 Świętość Panu=> tym sposobem będzie oznajmione zupełne wykonanie przez Chrystusa 
wszystkich postanowień Jehowy. 

2Moj.39:31 lniany pas=> wyobraża Chrystusa, jako wiernego sługę. 

2Moj.40: 3 skrzynię=> typ na Chrystusa. 

2Moj.40: 4 stół=> figuruje Kościół, posiadający słowa żywota. 
świecznik=> figura na Kościół w całości. 

2Moj.40: 5 ołtarz złoty=> złoty ołtarz, typ na Chrystusa. 
drzwi=> śmierć ludzkiej woli. 

2Moj.40: 6 ołtarz=> reprezentuje Okup Chrystusa. 

2Moj.40: 7 umywalnia=> umywalnie przez które możemy rozumieć czystość Chrystusa. 
  Wyobraża również odłożenia na stronę wszelkiej nieczystości ciała i ducha, jak kłamstwa, 
oszczerstwa, obmowy, nienawiści itp.. 

2Moj.40: 8 sień=> dziedziniec przedstawia stan usprawiedliwienia. 

2Moj.40: 9 olej poświęcenia=> Symbol Ducha Św. 

2Moj.40:12 omyjesz je=> aby pokazać czystość Chrystusa naszego Arcykapłana, "Który grzechu nie uczynił, 
jak również przypisaną sprawiedliwość Kościoła. 

2Moj.40:13 obleczesz Aarona=> tylko podczas jego życia. 

2Moj.40:15 i pomażesz je=> jeden po drugim z kolei gdy obejmowali urząd Najwyższego Kapłana. 

2Moj.40:20 ubłagalnię=> które z Cherubami i z światłem reprezentują Jehowę. 

2Moj.40:23 chleby=> figura na Słowo Boże, Prawdę. 

2Moj.40:27 kadzenie wonne=> wyobraża najlepsze pragnienia serca. 

2Moj.40:34 tedy obłok=> reprezentuje obecność Bożą. 
okrył namiot=> oznacza, że Bóg był środowiskiem wszelkiej dążności i działalności, 
przedstawionej w różnych organach ludzkiej myśli, organ duchowości zajmujący środowisko 
wierzchu głowy. 

3Moj. 1: 1 I rzekł do niego=> Mojżesz był pierwszy w nacechowaniu Zakonu, który pochodził od Boga. 

3Moj. 1: 2 Gdyby kto z was=> figuruje rodzaj ludzki w 1000-leciu. 
ofiarował ofiarę=> ofiary osobiste, jakie miały miejsce po ofiarach sprawowanych podczas dnia 
Pojednania. 

3Moj. 1: 5 Zabije cielca=> przy końcu 1000-lecia nie będzie nikogo tak biednego, by nie mógł ofiarować 
"cielca" tj. aby kto był biedny umysłowo, moralnie i fizycznie. 

3Moj. 1: 7 Na ołtarzu=> ten sam ołtarz jaki był używany przez kapłanów przy składaniu ofiar w Dniu 
Pojednania. To pokazuje, że ofiary, które będzie składał świat w 1000-leciu, będą przyjmowane 
ze względu na ofiary składane podczas W.Ew. 

3Moj. 1: 9 Ku wdzięcznej wonności=> wyobraża dziękczynne modły zanoszone do Boga w uznaniu Jego 
mądrości i miłości objawionej w ofierze Chrystusa, jako okup dany za rodzaj ludzki. 

3Moj. 1:14 Jeśliby z ptactwa=> reprezentuje moralnie biednych, zdegradowanych. 

3Moj. 2: 1 Ofiary śniedne=> prawdopodobnie reprezentują ofiary i modlitwy. 
Kadzidła=> znaczy modlitwy i najlepsze pragnienia serca. 

3Moj. 2: 2 Pełną garść=> prawdziwy okaz doskonałości. 
Panu=> aby okazać, że było uznane przez Boga. 

3Moj. 2: 3 Będzie Aaronowi=> to pokazuje, że dziękczynienia i modlitwy będą składane Bogu przez 
Chrystusa. 

3Moj. 2:11 Bez kwasu=> symbol zepsucia, grzechu i błędu. 

3Moj. 2:13 Solą posolisz=> "Wy jesteście solą ziemi". Mat.5:13. 

3Moj. 3: 1 Ofiara spokojna=> wyobraża przymierze zupełnego ofiarowania się. 

3Moj. 3: 3 Potem będzie ofiarować=> ofiarujący swoją ręką. 
tłustość=> oznacza gorliwość i miłość. 

3Moj. 3: 5 Na ołtarzu=> ten sam ołtarz jaki był używany przez kapłanów przy składaniu ofiar w Dniu 
Pojednania. To pokazuje, że ofiary, które będzie składał świat w 1000-leciu, będą przyjmowane 
ze względu na ofiary składane podczas W.Ew. 

3Moj. 4: 3 Panu=> a nie szatanowi, lecz Bogu, który jest sprawiedliwym sędzią wszystkiego. 

3Moj. 4: 7 rogi=> symbol władzy. 
ołtarz kadzenia=> reprezentuje Okup Chrystusa. 



u spodku ołtarza=> reprezentuje ofiarę okupu Chrystusa. 

3Moj. 4: 8 Wszystkę zaś tłustość=> oznacza gorliwość i miłość. 

3Moj. 4:35 Panu=> a nie szatanowi, lecz Bogu, który jest sprawiedliwym sędzią wszystkiego. 
kapłan=> przedstawia Najwyższego Kapłana Chrystusa. 

3Moj. 5: 2 Jeśliby się kto=> istota, osoba. 

3Moj. 5:11 Wonności=> znaczy modlitwy i najlepsze pragnienia serca. 

3Moj. 5:12 kapłana=> przedstawia Najwyższego Kapłana Chrystusa. 
Panu=> a nie szatanowi, lecz Bogu, który jest sprawiedliwym sędzią wszystkiego. 

3Moj. 5:15 Gdyby człowiek=> przedstawia każdego z ludzkości w 1000-leciu. 

3Moj. 5:16 Piątą część=> 20%. 
Kapłanowi=> reprezentuje, że świat w 1000-leciu odda się kapłaństwu. 

3Moj. 6: 2 Gdyby człowiek=> przedstawia każdego z ludzkości w 1000-leciu. 

3Moj. 6: 5 Piątą część do tego przyda=> z tego można wnosić, że w 1000-leciu sprawiedliwość będzie 
wymagała nie tylko zwrotu sumy, ale 20% dodatku do sumy. 

3Moj. 6: 6 Ofiarę za występek=> wyobraża pokutę, uznanie niedoskonałości i naprawienie uczynionej 
krzywdy. 

3Moj. 6: 9 Ogień na ołtarzu=> rozpalony w dniu Pojednania, który wyobrażał ofiary W.Ew. 

3Moj. 6:13 Ustawicznie będzie gorzał=> to pokazuje, że ołtarz już był poświęcony z powodu przyjęcia ofiar 
w Dniu Pojednania, które wyobrażały ofiary W.Ew. 

3Moj. 6:14 Ustawa ofiary=> prawdopodobnie ofiarowanie uwielbienia i modlitw. 
Przed obliczem Pańskim=> to pokazuje, że jest to uznane przez Jehowę. 

3Moj. 6:15 Wonności=> znaczy modlitwy i najlepsze pragnienia serca. 

3Moj. 6:16 Jeść będą=> to pokazuje, że świat będzie składał swoje modlitwy i dziękczynienia Bogu przez 
Chrystusa. 

3Moj. 6:17 z kwasem=> symbol skażenia, grzechu i błędu. 

3Moj. 6:27 Na miejscu świętym=> dziedziniec przedstawia stan usprawiedliwienia. 

3Moj. 6:29 Wszelki mężczyzna=> "Bóg postanowił w zborze, najpierw apostołów, potem proroków, po 
trzecie nauczycieli". 1Kor.12:28. "Niewieście nie pozwalam uczyć". 1Tym.2:12. 

3Moj. 6:30 Żadna ofiara za grzech=> w dniu pojednania, wyobrażają ofiary W.Ew. 

3Moj. 7: 1 Ofiara za występek=> przez ludzkość w 1000-leciu, co znaczy żal, uznanie swej niedoskonałości 
i nagrodzenie złego. 

3Moj. 7: 5 Spali to kapłan=> część ofiary. 
Na ołtarzu=> ten sam ołtarz jaki był używany przez kapłanów przy składaniu ofiar w Dniu 
Pojednania. To pokazuje, że ofiary, które będzie składał świat w 1000-leciu, będą przyjmowane 
ze względu na ofiary składane podczas W.Ew. 
Panu=> jako uznanie, że cały plan zbawienia wykonywany podczas W.Ew. był dziełem Pańskim. 

3Moj. 7: 6 Będzie ją jadł=> to figuruje przyjmowanie przez Królewskie Kapłaństwo podczas wieku 1000-
lecia darów i ofiar za przestępstwa i przebaczenie. "Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im 
odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są zatrzymane". Jan.20:23. 

3Moj. 7: 9 Ofiara śniedna=> to pokazuje, że świat będzie składał swoje modlitwy i dziękczynienia Bogu 
przez Chrystusa. 

3Moj. 7:11 Ofiary spokojnej=> wyobraża ślub poświęcenia Panu przez Świat podczas 1000-lecia. 

3Moj. 7:12 placki przaśne=> przedstawia wiarę ofiarującego w charakter Chrystusowy, którego stara się 
naśladować. 

3Moj. 7:13 Chleb kwaszony=> wskazuje na uznanie swej niedoskonałości podczas ofiarowania. Kwas jest 
symbolem grzechu. 

3Moj. 7:15 Jedzone będzie=> przez tego co tę ofiarę ofiarował. To pokazuje, że w 1000-leciu wszyscy 
muszą przyswajać sobie, czyli uczynić przymierze ofiarowania się Bogu, inaczej będą wytraceni 
przez wtórą śmierć. 

3Moj. 7:16 Jeśliby kto ślubną ofiarę=> ofiarowanie jako wynik ślubu. 

3Moj. 7:21 Wytracony będzie=> wyobraża wtórą śmierć. 

3Moj. 7:29 Ofiary spokojne=> wyobraża ślub poświęcenia Panu przez Świat podczas 1000-lecia. 

3Moj. 7:30 Ręka jego przyniesie=> ofiarowanie jest sprawą indywidualną. 
Tam i sam obracany=> to pokazuje że ofiarowanie się nie jest na pewien tylko czas, lecz jest to 
ofiara ustawiczna, dopóki się nie skończy nasz bieg. 

3Moj. 7:31 Na ołtarzu=> ten sam ołtarz jaki był używany przez kapłanów przy składaniu ofiar w Dniu 
Pojednania. To pokazuje, że ofiary, które będzie składał świat w 1000-leciu, będą przyjmowane 
ze względu na ofiary składane podczas W.Ew. 
Zostanie Aaronowi=> to pokazuje, że ofiarowanie będzie czynione Bogu przez Chrystusa. 

3Moj. 8: 2 Weźmij Aarona=> Typ na Jezusa Chrystusa jako Nowe Stworzenie. 



I synów jego=> Typ na Kościół w ciele jako Nowe Stworzenie. 
Olej pomazania=> Symbol Ducha Św. 
Cielca na ofiarę=> reprezentuje człowieczeństwo Chrystusa i Kościoła jako Jego ciała. 
I dwa barany=> pierwszy baran całopalenia pokazuje, jak Pan Bóg przyjmuje naszą ofiarę, drugi 
baran poświęcenia pokazuje, jaki wpływ i skutek mieć będzie na nas ta ofiara. 
Kosz przaśnych chlebów=> wyobrażają rzeczywistą czystość Jezusa, jako człowieka i 
przypisaną czystość Kościoła. 

3Moj. 8: 6 Omył je wodą=> aby pokazać czystość Chrystusa naszego Arcykapłana, "Który grzechu nie 
uczynił, jak również przypisaną sprawiedliwość Kościoła. 

3Moj. 8: 7 Suknię=> czystość Chrystusowa i działanie łaski. 
Pas=> pasy wyobrażają sług sprawiedliwości. 
Płaszcz=> figuruje wierność Chrystusową. 
Naramiennik=> typ na Przymierze Abrahama i Nowe Przymierze. 

3Moj. 8: 8 Napierśnik=> typ na Prawo Zakonu. 

3Moj. 8: 9 Koronę świętą=> wyobraża władzę panowania. 

3Moj. 8:11 Wannę=> umywalnie przez które możemy rozumieć czystość Chrystusa. 
  Wyobraża również odłożenia na stronę wszelkiej nieczystości ciała i ducha, jak kłamstwa, 
oszczerstwa, obmowy, nienawiści itp.. 

3Moj. 8:12 Olej poświęcenia=> Symbol Ducha Św. 
Na głowę Aarona=> Tylko najwyższy kapłan był namaszczony. Tylko ci, którzy są Chrystusowi, 
biorą udział w namaszczeniu. 

3Moj. 8:13 Przystąpić synom Aarona=> Nie jego córki. Kobietom nie był dozwolony urząd kapłański, ani 
publicznych usług w kościele. 
pasem=> pasy wyobrażają sług sprawiedliwości. 
Na nie czapki=> to wyobraża iż Chrystus jest Głową ciała. "Każda niewiasta, gdy się modli, albo 
prorokuje, nie nakrywszy głowy swojej, szpeci głowę swoją". 1Kor.11:5. 

3Moj. 8:14 Włożyli ręce=> jakby mówiąc: Ta ofiara wyobraża nas. 

3Moj. 8:15 Mojżesz=> reprezentuje Zakon. 
Zabił go=> Zadośćuczynienie wymagań Zakonu od Izraela. Figuruje ludzkość w całości. 
Wziąwszy krwi=> Reprezentuje danie życia. 
Rogi=> symbol władzy. 
Na ołtarzu=> Zakon wskazywał, że ołtarz ziemskich ofiar był przyjemny Bogu z powodu 
przelanej krwi i że wszyscy uznający władzę ołtarza, muszą najpierw uznać krew, która go 
poświęca. 
U spodku ołtarza=> To pokazuje, że przez krew ofiary, nawet ziemia była odkupiona od 
przekleństwa. 

3Moj. 8:16 Wszystka tłustość=> symbol gorliwości. 
Spalił to=> Reprezentuje stałe, ciągłe poddawanie się pod ogniste doświadczenia. 
Na ołtarzu=> Pokazuje, że Bóg przyjmuje dążenia serca, które pobudza do ofiar. 

3Moj. 8:17 Jego gnój=> Jesteśmy plugastwem i omiecinami świata. 
Spalił ogniem=> Reprezentuje zagładę na którą ludzkość była skazana, a od której zostanie 
ostatecznie uwolniona przez ofiarę Chrystusa. 
Za obozem=> Jako obmierzła rzecz w oczach świata. "Wynijdźmy do niego za obóz, znosząc 
urągania Jego". Żyd.13:13. 

3Moj. 8:18 Barana=> aby pokazać jak Bóg przyjmuje naszą ofiarę. 
Aarona=> Typ na Jezusa Chrystusa jako Nowe Stworzenie. 
I synowie jego=> Typ na Kościół w ciele jako Nowe Stworzenie. 
ręce swe=> jakby mówiąc: Ta ofiara wyobraża nas. 

3Moj. 8:19 Mojżesz=> reprezentuje Zakon. 

3Moj. 8:20 Spalił głowę=> Reprezentuje Jezusa, który był pierwszy położony na ołtarzu ofiarniczym. 
I sztuki=> Reprezentuje członków ciała Chrystusowego. 
I tłustość=> symbol gorliwości 

3Moj. 8:21 Opłukał wodą=> Reprezentuje omycie wodą przez Słowo Prawdy. 
Spalił całego Barana=> Reprezentuje stałe poddawanie się próbom. 
Wdzięcznej wonności=> pokazuje przyjęcie ofiary przez Boga. 

3Moj. 8:22 Drugiego barana=> Pokazuje działalność ofiary za nas. 
Aaron i synowie jego=> Nie jego córki. Kobietom nie był dozwolony urząd kapłański, ani 
publicznych usług w kościele. 
ręce swoje=> jakby mówiąc: Ta ofiara wyobraża nas. 

3Moj. 8:23 wziął ze krwi=> wyobraża poświęcone życie. 
prawego ucha=> reprezentuje, że przez ofiarowanie otrzymujemy lepszy posłuch wiary. 



Prawej ręki=> wyobraża iż nasze ofiarowanie zobowiązuje nas do czynienia, cokolwiek jest w 
naszej mocy. 
Prawej nogi=> to znaczy, że jako poświęcone dzieci Boże już odtąd nie mamy postępować jako 
poganie, lecz chodzić w nowości żywota, postępować wiarą, w duchu, chodzić w światłości, a 
tak jakośmy przyjęli Chrystusa, tak w nim chodźmy. 

3Moj. 8:24 Synowie Aarona=> Oznacza indywidualne ofiarowanie się. 

3Moj. 8:25 Wziął tłustość=> Symbol gorącej miłości. 
Nerki...=> Oznacza nasze najlepsze usiłowania. 

3Moj. 8:26 placek przaśny=> przedstawia wiarę ofiarującego w charakter Chrystusowy, którego stara się 
naśladować. 
Bochen chleba z oliwą=> wyobraża posiadanie Ducha Bożego. 

3Moj. 8:27 na ofiarę obracania=> to pokazuje że ofiarowanie się nie jest na pewien tylko czas, lecz jest to 
ofiara ustawiczna, dopóki się nie skończy nasz bieg. 

3Moj. 8:28 z ich rąk=> tak jak tamci nie złożyli ich sami, tak podobnie i my nie możemy przestać ofiarowania 
naszych sił w służbie Bożej, aż zostaną zupełnie spożyte. 

3Moj. 8:30 Olej poświęcenia=> Symbol Ducha Św. 
ze krwi=> to pokazuje nasze ofiarowanie iż jest przyjęte jedynie z tego powodu, że jesteśmy 
usprawiedliwieni przez wiarę w drogocenną krew naszego Odkupiciela. 
Pokropił=> Pokazuje, że jesteśmy przyjęci tylko w Umiłowanym. 

3Moj. 8:31 Warzcie to mięso=> Przygotowanie do jedzenia nie figuruje nic. 

3Moj. 8:32 Spalisz ogniem=> Reprezentuje stałe, ciągłe poddawanie się pod ogniste doświadczenia. 

3Moj. 8:33 Przez siedem dni=> Przedstawia, że jesteśmy poświęceni dla służby Bożej aż do śmierci. 

3Moj. 9: 2 Rzekł do Aarona=> Reprezentuje Jezusa Najwyższego Kapłana. 
Cielca młodego=> Młody cielec reprezentuje człowieczeństwo naszego Pana. 
Na ofiarę za grzech=> "Aby położył ofiarą za grzech duszę swą". Iz.53:10. 
Przed obliczem Pańskim=> Przed Jehową, któremu był okup zapłacony. 

3Moj. 9: 7 Za grzech swój=> To jest wymagane od członków ciała Chrystusowego. 
I za lud=> Reprezentuje cały świat. 
Oczyszczenie=> pokazuje, że udział Kościoła w ofierze za grzech nie jest potrzebny. 

3Moj. 9: 8 Zabił cielca=> Młody cielec reprezentuje Chrystusa w 30 roku życia. 
Za grzech swój=> Co miało Jego reprezentować. 

3Moj. 9: 9 We krwi=> Reprezentuje oddanie życia. 
Rogi=> symbol władzy. 
Ołtarza=> reprezentuje Okup Chrystusa. 
U spodku ołtarza=> To pokazuje, że przez krew ofiary, nawet ziemia była odkupiona od 
przekleństwa. 

3Moj. 9:10 tłustość=> symbol gorliwości. 
Spalił=> Reprezentuje stałe, ciągłe poddawanie się pod ogniste doświadczenia. 

3Moj. 9:11 spalił ogniem=> wyobraża zniszczenie, na które rodzaj ludzki został skazany, z którego 
ostatecznie zostanie wyswobodzony przez Chrystusa ofiarę. 
za obozem=> zniszczenie jako rzecz obrzydła w oczach świata. 
  "Wynijdźmy do niego za obóz, nosząc urągania Jego". Żyd.13:13. 

3Moj. 9:12 Całopalenie=> Pokazuje jak Bóg przyjmuje ofiarę. 

3Moj. 9:13 Sztuki jej=> Reprezentuje członków ciała Chrystusowego. 
I głowę jej=> Reprezentuje Chrystusa. 
Spalił ją na ołtarzu=> Tak jak członki Jego Ciała jeden po drugim były przykładane do głowy, 
ofiara Chrystusa była palona przez W.Ew., dając dowód wszystkim usprawiedliwionym, że Bóg 
Go przyjął, jak również wszystkich członków Jego Ciała. 

3Moj. 9:14 Wnętrzności=> Reprezentuje umycie przez Słowo. 

3Moj. 9:15 Wziął kozła na ofiarę=> Kozła Pańskiego=> Kozioł wypuszczalny nie jest pokazany w tym 
obrazie. 
Za grzech ludu=> Nie za Lewitów i kapłanów jak ofiara cielca. 

3Moj. 9:18 Ofiarę spokojną=> Wyobraża śluby, przymierze i zobowiązanie przyjęte przez naśladowców 
Chrystusa, a oparte na uznaniu i przyjęciu ofiary za grzech. 
Za lud=> Wyobraża błogosławieństwa dla świata w czasie naprawienia wszystkich rzeczy. 

3Moj. 9:21 Ofiarę obracania=> To pokazuje, że ofiarowanie nie ustało prędzej, aż powiedział "wykonało 
się". 

3Moj. 9:22 Błogosławił im=> Wyobraża błogosławieństwa, mniej lub więcej udzielone w czasie W.Ew., które 
udziela Kościół swemu otoczeniu. 

3Moj. 9:23 Mojżesz=> reprezentuje Zakon. 
Aaron=> Reprezentuje Chrystusa -- Głowę i Ciało. 



Do namiotu zgromadzenia=> Przed obecność Bożą, co miało wyobrażać, że prawo Boże zostało 
zupełnie zadowolone przez ofiarę Chrystusa, a w dodatku ci, co znajdowali się pod Zakonem, 
byli gruntownie usprawiedliwieni. 
A wyszedłszy=> wyobraża wtóre przyjście Chrystusa. 
Błogosławił ludowi=> Figuruje błogosławieństwa, jakie spłyną na wszystkie rodzaje ziemi w ciągu 
1000-lecia. 
Chwała Pańska=> "Bo się objawi chwała Pańska, a ujrzy wszelkie ciało społem". Iz.40:5. 
Okazała się=> "Gdy się Chrystus on żywot nasz pokaże, tedy i wy z nim okażecie się w chwale". 
Kol.3:4. 
Wszystkiemu ludowi=> "Drugi raz bez grzechu okaże się tym, którzy go oczekują ku zbawieniu". 
Żyd.9:28. 

3Moj. 9:24 Zstąpił ogień=> Wyobraża iż Pan Bóg przyjął ofiarę wielkiego Dnia Pojednania. 
Wszystek lud=> Wyobraża cały rodzaj ludzki, żywych i umarłych będących pod przekleństwem. 
Widział=> To pokazuje, że świat w czasie 1000-lecia pojmie i zrozumie wartość ofiary Chrystusa 
w sposób, jak Pan Bóg ją ocenia, i że ta ofiara uwolni ich z grobu i wybawi od śmierci. 
Padali na twarze swoje=> To pokazuje jak w przyszłości ludzkość czcić będzie Jehowę i 
Chrystusa. 

3Moj.10: 1 Nadab=> Znaczy "czyniący według woli swojej", i wskazuje na klasę, która idzie na wtórą śmierć 
z powodu czynienie własnej woli. 
I Abiju=> Znaczy "Syn Boży" -- figuruje na klasę W.G. 
wziąwszy każdy kadzielnicę swoją=> Prawdopodobnie obydwaj byli w tym czasie pijani. 
Włożywszy nań kadzidła=> kadzidło reprezentuje doskonałość Pana Jezusa. 
Ogień obcy=> Figuruje, iż w dalszym ciągu ofiarowanie błędu znaczy, iż tacy nie dojdą do 
chwalebnego Kapłaństwa. 
Czego im nie rozkazał=> "Od tajemnych występków oczyść mię i od swawolnych zachowaj 
sługę swego". Ps.19:13. 

3Moj.10: 2 Wyszedłszy ogień=> Prawdopodobnie piorun uderzył. 
Poraził je=> Wyobraża odtrącenie od kapłaństwa. 
I pomarli=> To jednak nie znaczy, że poszli na wieczne męki. 

3Moj.10: 3 Aaron=> Aaron figuruje tu Arcykapłana naszego wyznania. 
Zamilkł=> To pokazuje, że Chrystus nie wstawia się za takimi, co grzeszą grzechem na śmierć. 

3Moj.10: 6 Szat nie rozdzierajcie=> Klasa Kapłańska nie ma lamentować po tych, którzy nie starali się 
swego powołania i wyboru uczynić pewnym. 
Tego spalenia=> Śmierci. 

3Moj.10: 7 Nie wychodźcie=> Aby uczestniczyć w pogrzebie i opłakiwać umarłego. 
Z namiotu Zgromadzenia=> By opuszczać społeczność z Bogiem. 
Olejek pomazania=> Reprezentuje Ducha Św. 
Jest na was=> Poświęciliście się aby być zupełnie poddanymi woli Bożej. 
Uczynili według rozkazania=> Wszyscy wierni Bogu ocenią Jego sprawiedliwy sąd. 

3Moj.10: 9 Nie będziesz pił wina=> To pokazuje, że śmierć synów Aarona: Nadaba i Abiu nastąpiła z 
powodu, że byli pijani podczas sprawowania służby Bożej. 
Ani napoju mocnego=> Nikt nie może przystąpić do Boga, kto jest upojony Duchem tego świata, 
lub pijany mocnymi naukami Babilonu. 
  Statystyka pokazuje, że 72% kryminalistów stało się nimi z powodu alkoholu. Dziesięciu ludzi 
miałoby ciągłe zajęcie szuflować pieniądze, które ludzie wydają na trunki w Stanach 
Zjednoczonych 

3Moj.10:12 Przaśniki=> kwas -- symbol skażenia, grzechu i błędu. 

3Moj.13: 2 człowiek=> reprezentuje ludzkość w 1000-leciu. 
plaga trądu=> reprezentuje grzech i jego obmierzłość, zaraźliwie zmieszany charakter. 
Do Aarona kapłana=> reprezentuje Chrystusa. 
z synów jego=> typ na Królewskie Kapłaństwo. 

3Moj.14: 3 Uleczona zaraza=> Figuruje oczyszczenie grzeszników w 1000-leciu. 

3Moj.14: 4 Drzewo cedrowe=> wyobraża żywot wieczny ludzkości. 
Jedwabiu karmazynowego=> Wyobraża krew odkupienia. 
Hizop=> Wyobraża oczyszczenie. 

3Moj.14:12 Ofiarę za występek=> wyobraża pokutę, uznanie niedoskonałości i naprawienie uczynionej 
krzywdy. 
Ofiarę obracania=> to pokazuje że ofiarowanie się nie jest na pewien tylko czas, lecz jest to 
ofiara ustawiczna, dopóki się nie skończy nasz bieg. 

3Moj.14:13 Na miejscu świętym=> Na dziedzińcu. 

3Moj.14:14 Koniec ucha prawego=> reprezentuje, że przez ofiarowanie otrzymujemy lepszy posłuch wiary. 



Palec wielki u prawej ręki=> wyobraża iż nasze ofiarowanie zobowiązuje nas do czynienia, 
cokolwiek jest w naszej mocy. 
Palec wielki u prawej nogi=> to znaczy, że jako poświęcone dzieci Boże już odtąd nie mamy 
postępować jako poganie, lecz chodzić w nowości żywota, postępować wiarą, w duchu, chodzić 
w światłości, a tak jakośmy przyjęli Chrystusa, tak w nim chodźmy. 

3Moj.16: 2 Aaron=> Reprezentuje Chrystusa -- Głowę i Ciało. 
Do świątnicy=> stan Zwycięzców, którzy otrzymali Boską naturę. 
Za zasłonę=> Symbol śmierci ludzkiego ciała. 
Przed ubłagalnię=> które z Cherubami i z światłem reprezentują Jehowę. 
Na skrzyni=> typ na Chrystusa. 
Aby nie umarł=> Gdyby Chrystus Pan uchybił w czymkolwiek e dziele ofiarowania, to czekała Go 
niechybna śmierć. "I był wysłuchany w czym się obawiał". Żyd.5:7. 

3Moj.16: 3 Młodego cielca=> Młody cielec reprezentuje człowieczeństwo naszego Pana. 
Ofiarę za grzech=> "Aby położył ofiarą za grzech duszę swą". Iz.53:10. 
Ofiarę całopalenia=> Pokazuje jak Bóg przyjmuje ofiarę. 

3Moj.16: 4 Pasem lnianym=> wyobraża Chrystusa, jako wiernego sługę. 
Czapkę lnianą=> wstęgę z cienkiego płótna, którą było opasane czoło, a do którego była 
przymocowana korona złota. 
Umyje wodą=> aby pokazać czystość Chrystusa naszego Arcykapłana, "Który grzechu nie 
uczynił, jak również przypisaną sprawiedliwość Kościoła. 

3Moj.16: 5 Dwu kozłów=> Wyobraża wszystkich ofiarowanych w W.Ew., którzy ofiarowali swoje życie na 
służbę Bogu. 

3Moj.16: 6 Oczyszczenie za się=> Za członków swego ciała- Kapłanów. 
I za dom swój=> Wszystkich wierzących -- domowników wiary, Lewitów. 
  Zasługi ofiary Chrystusa nie mogą być przypisane nikomu poza domownikami wiary. 

3Moj.16: 7 Dwu kozłów=> Z obozu. To pokazuje, że ludzie Boży, zanim się poświęcili Bogu pierwej byli 
grzesznikami jak i inni. 
U drzwi namiotu=> To wyobraża pragnienie umarcia tj. poświęcenia swego życia -- 
człowieczeństwa -- jak to uczynił Zbawiciel i aby wejść do stanu duchowego. 

3Moj.16: 8 I rzucił Aaron losy=> To wskazuje, że Pan Bóg nie ma względu kto z poświęconych otrzyma 
Boską naturę. 
Jeden Panu, drugi Azazelowi=> Wyraz hebrajski Azazel znaczy książę ciemności i odnosi się do 
klasy, która będzie oddana szatanowi na zatracenie ciała. 

3Moj.16: 9 Na którego los padł Panu=> Reprezentuje tych, którzy prawdziwie naśladują Chrystusa w tym 
wszystkim co On pozostawił do naśladowania. 
Ofiarować go będzie, lecz nie kozła Azazela. 

3Moj.16:10 Ale kozła Azazela=> Reprezentuje klasę poświęconych naśladowców Chrystusa, "którzy dla 
bojaźni śmierci po wszystek czas żywota podli byli niewoli". Żyd.2:15. 

3Moj.16:12 Pełne garście=> Wyobraża naszego Pana zupełną zdolność czynienia sprawiedliwości, jaka była 
wymagana. 
Kadzidła tłuczonego=> Utłuczone kadzidło reprezentuje doskonałość Jezusa Chrystusa i Jego 
najlepsze usiłowania. 
Wniesie za zasłonę=> Pierwsza zasłona, czyli drzwi namiotu, które reprezentują zaparcie siebie, 
wyrzeczenie się swojej woli. 

3Moj.16:13 Włoży na ogień=> Na złotym ołtarzy, który wyobraża Kościół. 
  Reprezentuje także cierpienia i próby naszego Pana. 
Dym kadzenia=> Przechodził poza drugą zasłonę, która reprezentuje śmierć ludzkiego ciała. 
  Wyobraża także przyjemną woń posłuszeństwa naszego Pana. 
Ubłagalnię=> Reprezentuje Boską sprawiedliwość. 
Nad świadectwem=> Przykrycie tablic przymierza. 
Nie umrze=> Inaczej mógłby umrzeć, gdyby nie przystąpił przed obecność Bożą na 
wymaganych warunkach. 

3Moj.16:14 Wziąwszy ze krwi=> Krew pojednania, cena okupu. 
Na ubłagalni=> Wyobraża Sprawiedliwość. Cena okupu była zapłacona Boskiej sprawiedliwości. 
  Ubłagalnia z cherubami i światłem nadprzyrodzonym wyobraża obecność Jehowy. Chrystus 
wstąpił do nieba, "aby się teraz wstawiał przed obliczem Boga za nami". Żyd.9:24. 
Przed ubłagalnią=> W kształcie krzyża. 
Siedem kroć=> Zupełnie. 

3Moj.16:15 Tedy=> W tym czasie. Wyobraża iż Duch Św. był zesłany podczas Zielonych Świąt. 
  Z kozłem Pańskim nic nie można było uczynić, dopóki ofiarowanie cielca nie zostało 
dokończone, co pokazuje, że zasługi ofiary spoczywały w Panu naszym Jezusie. 



Zabije kozła=> Reprezentuje ofiarowanie naśladowców Chrystusa, wiernych uczynionemu 
przymierzu. 
  Wyobraża wyrzeczenie się własnej woli i ukrzyżowanie -- umarcie -- jako istot ludzkich. 
  Kozioł jest bardzo chudy w porównaniu do cielca, wyobrażającego naszego Pana, który 
posiadał bez porównania więcej od nas miłości i gorliwości przy sprawowaniu Swej ofiary. 
Na ofiarę za grzech=> "Dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych w moim ciele, za ciało 
Jego, które jest kościół". Kol.1:24. 
Ludu=> Ofiara kozła Pańskiego została przyjęta na rachunek świata. Podobnie jak ofiara 
Chrystusa była za Jego Ciało i domowników wiary. 
Jak uczynił=> We wszystkich szczegółach. 

3Moj.16:17 Żaden człowiek=> "Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż duch Boży mieszka w was". 
Rz.8:9. 

3Moj.16:18 Do ołtarza=> Zakon wskazywał, że ołtarz ziemskich ofiar był przyjemny Bogu z powodu 
przelanej krwi i że wszyscy uznający władzę ołtarza, muszą najpierw uznać krew, która go 
poświęca. 

3Moj.16:19 Oczyści go=> To pokazuje, że krew jest najzupełniejszym zadośćuczynieniem i że sprawa kozła 
Azazela, która następowała po skończonej ofierze, nie była częścią ofiary za grzech. 

3Moj.16:20 Świątnicy=> Świąnicy Najświętszej. 
I namiotu zgromadzenia=> Świątnicy. 
I ołtarza=> na dziedzińcu. 
Kozła żywego=> Kozła Azazela, który wyobraża W.G. 

3Moj.16:21 Wyznawać będzie nad nim=> Z punktu Boskiej sprawiedliwości. 
Wszystkie nieprawości=> Nie ma to wyobrażać przestępstwa i potępienia Adamowego, które 
figuralnie było zgładzone przez ofiarę cielca i kozła Pańskiego, lecz za inne grzechy, do 
pewnego stopnia dobrowolne grzechy przeciw posiadanej znajomości, które im przyświecało. 
Synów Izraelskich=> Obraz świata, całego rodzaju ludzkiego. 
Człowieka na to obranego=> Wyobraża różne trudności i przykre warunki. "Oddać szatanowi". 
Na puszczę=> Stan odosobniony od świata. 

3Moj.16:22 I wypuści kozła=> Aby zginął nie dobrowolnie, a poniewolnie. "Aby duch był zachowany na dzień 
przyjścia Pańskiego". 1Kor.5:5. 

3Moj.16:23 Do namiotu zgromadzenia=> Do Świątnicy. 

3Moj.16:24 Omyje ciało swoje=> Wyobraża dopełnienie oczyszczenia, które nastąpi, gdy Kościół otrzyma 
chwalebne duchowe ciała. 
Na miejscu świętym=> Na dziedzińcu. 
Oblecze się w szaty swe=> Zwykłe szaty Arcykapłana, chwały, czci i ozdoby i to wyobraża, że 
Bóg nie objawi Swego zadowolenia ze składania lepszych ofiar, aż ofiary za grzechy zostaną 
ukończone i Chrystus -- Głowa i Ciało -- zostanie uwielbiony. 
Ofiarę całopalenia=> Baran wyobraża, że Pan Bóg przyjął ofiarę cielca. 
Ludu=> Drugi baran wyobraża przyjęcie ofiary kozła Pańskiego. 
Uczyni oczyszczenie=> Inny jeszcze obraz pojednania. 
Za siebie=> Za Ciało, Kościół, M.St. 

3Moj.16:25 A tłustość ofiary=> wyobraża gorliwość z miłości. 
Spali=> wyobraża ustawiczne poddawanie się cierpieniom jakie przychodzą. 
Na ołtarzu=> pokazuje, że Bóg przyjmuje szczere chęci, pobudzając do ofiary. 

3Moj.16:26 A ten=> Reprezentuje klasę, która stała się narzędziem sprowadzenia trudności, przeciwności i 
zniszczenia ciała W.G. 
Wnijdzie do obozu=> Do tego samego stanu co i reszta świata. 

3Moj.16:27 Za obóz=> zniszczenie jako rzecz obrzydła w oczach świata. 
  "Wynijdźmy do niego za obóz, nosząc urągania Jego". Żyd.13:13. 
I spalą ogniem=> wyobraża zniszczenie, na które rodzaj ludzki został skazany, z którego 
ostatecznie zostanie wyswobodzony przez Chrystusa ofiarę. 
I gnój ich=> "Staliśmy się jako śmiecie tego świata i jako omieciny u wszystkich". 1Kor.4:13. 

3Moj.16:28 A ten co je palić będzie=> Wyobraża głównie tych co byli przyczyną różnych cierpień i śmierci 
Jezusa jak i Kościoła. 
Wnijdzie do obozu=> Do tego samego stanu co i reszta świata. 

3Moj.16:30 Oczyści was kapłan=> Figuralne zgładzenie przestępstwa Adama, za rok ubiegły, a nie za rok 
przyszły. 

3Moj.16:34 Raz w rok=> Figura miała być powtarzana rokrocznie, ponieważ krew wołów i kozłów nie mogła 
oczyścić grzechów. 

3Moj.17: 5 Ofiary spokojne=> Wyobraża śluby, przymierze i zobowiązanie przyjęte przez naśladowców 
Chrystusa, a oparte na uznaniu i przyjęciu ofiary za grzech. 



3Moj.17: 6 I spalisz tłuszcz=> symbol gorliwej miłości. 

3Moj.17:11 We krwi jego=> Jest reprezentowana przez krew 

3Moj.18: 5 Które zachowując=> doskonale, zupełnie. 
  Którego niedoskonały człowiek nie mógł wypełnić. 
  Ale Chrystus wykonał. 
Będzie w nich żył=> Jako nagrodę tj. skutek otrzyma żywot wieczny. 

3Moj.18:21 Molochowi=> Typ na fałszywe przedstawienie Boskiego charakteru, przez tych, którzy uczą, że 
karą za grzech są wieczne męki. 

3Moj.18:23 Sprośna rzecz jest=> Prawo Boże surowo zabrania mieszania się natur. 
  Nieprawa łączność Kościoła Rzymskiego (niewiasta) z Państwem Rzymskim (bestia), sprawiło, 
Babilon -- zamieszanie. 

3Moj.19: 2 Sabatów moich przestrzegajcie=> Figura na 1000-lecie. 

3Moj.19: 5 Ofiary spokojne=> typ ofiarowania się klasy Restytucji. 
Z dobrej woli=> Ofiarowanie może być tylko dobrowolne, z własnej woli. 

3Moj.19: 6 Jedzcie ją=> przez tego co tę ofiarę ofiarował. To pokazuje, że w 1000-leciu wszyscy muszą 
przyswajać sobie, czyli uczynić przymierze ofiarowania się Bogu, inaczej będą wytraceni przez 
wtórą śmierć. 

3Moj.19: 8 Wytracona będzie dusza=> W śmierci przedstawiona wtóra śmierć. 

3Moj.19:13 Zapłata najemnika=> To pokazuje ścisłą sprawiedliwość. 

3Moj.19:14 Nie złorzecz głuchemu=> Nie ma wyjątkowego prawa dla kapłanów. 

3Moj.19:17 Bliźniego twego=> Jeślibyś widział bliźniego twego przestępującego, prawo to pokazuje, że nie 
wszystko było w rękach kapłanów. 

3Moj.19:18 Jak siebie samego=> Nie mówi "lepiej jak siebie samego". Ofiara Chrystusa za nas jest czymś 
więcej niż to przykazanie. 

3Moj.19:30 W uczciwości miejcie=> "W zgromadzeniu świętych jest Bóg bardzo straszliwy, a straszny nade 
wszystkich, którzy są około niego". Ps.89:8. 

3Moj.19:31 Do czarowników=> Którzy mają łączność ze złymi duchami. 

3Moj.19:32 Czcij osobę starego=> Nie ma wyjątkowego prawa dla kapłanów. 

3Moj.19:34 Miłować go będziesz=> Prawo Mojżesza wyprzedziło swój czas o 32 wieki. 

3Moj.20: 2 Molochowi=> Typ na fałszywe przedstawienie Boskiego charakteru, przez tych, którzy uczą, że 
karą za grzech są wieczne męki. 

3Moj.20: 6 Do wieszczów=> Którzy mają łączność ze złymi duchami. 

3Moj.20: 7 Poświęcajcie się=> W 1000-leciu będzie wymagane od wszystkich przynajmniej pozorne 
poświęcenie się. 

3Moj.20: 8 Ja Pan, poświęcający was=> odłączam Was jako lud święty, ponieważ i wy poświęciliście się, 
aby być ludem świętym. Jedynie Ci otrzymują koronę chwały, którzy w teraźniejszym czasie 
poświęcają się. 

3Moj.20:16 Zabijesz niewiastę i bydlę=> Prawo Boże surowo zabrania mieszania się natur. 
  Nieprawa łączność Kościoła Rzymskiego (niewiasta) z Państwem Rzymskim (bestia), sprawiło, 
Babilon -- zamieszanie. 

3Moj.20:17 Wieszczy=> Komunikacja z upadłymi duchami. 

3Moj.21:11 Do umarłych=> Do żadnego trupa. 

3Moj.21:18 Zbytnich członków=> Bóg postanowił ograniczoną liczbę członków w ciele Chrystusowym. 
  Więcej nie było powołanych w październiku 1881 niż miałoby stanowić przejrzaną liczbę. 
  Gdy Ciało Chrystusowe zostanie raz uzupełnione, więcej nikt nie będzie mógł się tam dostać. 
"Aby nikt nie wziął korony twojej". Obj.3:11. 

3Moj.21:20 Bielmo na oku=> Członkowie Królewskiego Kapłaństwa, którzy nie posiadają jasnego pojęcia 
rzeczy duchowych, nie powinni być wybierani do publicznej służby. 

3Moj.21:22 Chleba jednak pożywać=> Bez względu na defekty, każdy członek Królewskiego Kapłaństwa ma 
przystęp do stołu Pańskiego. 

3Moj.22:11 Człowieka kupił=> Żyjącą osobę. 

3Moj.23: 3 Dzień siódmy=> jeżeli dzień siódmy miał obowiązywać, aby go święcono, to nie pierwszy dzień 
tygodnia, niedziela. To zobowiązanie nie może być zmienione. 

3Moj.23: 5 Dnia czternastego=> Jak księżyc tyle czasu ubywa ile przybywa, tak śmierć Chrystusa była 
punktem środkowym między dwoma różnymi okresami narodu Żydowskiego. 

3Moj.23:11 Obracał on snop=> Pierwociny: reprezentuje zmartwychwstanie Chrystusa: "Stał się 
pierworodnym tych, którzy zasnęli". 1Kor.15:20. 
Nazajutrz po sabacie=> Dzień 16 Nisan jest właściwym dniem. Pan nasz był ukrzyżowany w 
piątek na wieczór, a wzbudzony z umarłych w niedzielę rano. 

3Moj.23:15 Od dnia=> 16 Nisan. 



Snop podnoszenia=> Reprezentuje zmartwychwstanie Chrystusa. 

3Moj.23:16 Pięćdziesiąt dni=> Pięćdziesiątnica, czyli zielone świątki, figuruje rok pięćdziesiąty, albo rok 
jubileuszowy. Typ na Restytucję, 1000-lecie. 

3Moj.23:17 Chleby na obracanie=> Figuruje M.St. i W.G. podczas ich przyjęcia dla zasług Najwyższego 
kapłana okazane przez zesłanie Ducha Św. podczas Zielonych Świąt. 

3Moj.24: 2 oliwy czystej=> symbol Ducha Św. 
Ku poświęceniu=> wyobraża ducha Prawdy. 

3Moj.24: 3 przed zasłoną=> symbol śmierci ludzkiego ciała -- człowieczeństwa. 

3Moj.24: 4 Na świeczniku=> figura na Kościół w całości. 

3Moj.24: 5 Dwanaście placków=> figura na Słowo Boże, Prawdę. 

3Moj.24: 7 Kadzidła czystego=> Reprezentuje modlitwy i uwielbienie. 

3Moj.24:20 Oko za oko=> Życie archanioła nie mogłoby odkupić utraconego życia człowieka (wg prawa). 

3Moj.24:22 Prawo jednakie=> Prawo Mojżesza wyprzedziło swój czas. 

3Moj.25: 2 Gdy wnijdziecie do ziemi=> Nie wtedy, gdy ziemia będzie podzielona, ale gdy się skończy 40 lat 
podróży po puszczy. 

3Moj.25: 4 Roku siódmego=> Od wejścia do ziemi obiecanej. 

3Moj.25: 8 Siedem kroć, siedem lat=> Tym sposobem liczyły się sabaty: siódmy dzień, siedem dni po 
siedem dni = 49. Następny dzień, czyli Pięćdziesiątnica (Zielone Świątki). Następnie sabat w 
każdy siódmy rok. Siedem lat po siedem, czyli 49 lat, zaś rok pięćdziesiąty stanowił rok 
Jubileuszowy. Używając tej metody w liczeniu, gdy pomnożymy pięćdziesiąt lat przez 50, 
otrzymamy wielki cykl, tj. okres czasu 2500 lat -- wyczekiwany Jubileusz jubileuszy, od czasu 
gdy ostatni jubileusz był obchodzony przez Żydów w roku 625 przed Chrystusem. 
  Do pierwszego roku czasów naprawienia wszystkich rzeczy 1875 r. 

3Moj.25: 9 Każesz zatrąbić=> Figuruje "siódmą trąbę", "Trąbę Bożą", Trąbę Ostatnią. 
Trąbę=> Wyobraża głoszenie wielkiego Jubileuszu umiejętności i wolności, które się już zaczęły 
-- "czasy naprawienia wszystkich rzeczy". 
Huczną=> "Błogosławiony lud, który zna dźwięk twój". Ps.89:16. 
Miesiąca siódmego=> Około cywilnego roku Żydowskiego, 1 października. 
Dzień oczyszczenia=> Typ na W.Ew. 

3Moj.25:10 Rok pięćdziesiąty=> Typ na czas Restytucji -- 1000-lecie. 
Wszystkim obywatelom=> Figuruje "wielką radość, która będzie wszystkiemu ludowi". 
Lato miłościwe=> Od daty, gdy ostatni jubileusz był obchodzony przez Izraela (625 pne) jest 
3500 lat wstecz, gdy Adam zgrzeszył w Raju, licząc tyleż (3500) naprzód, przychodzimy do 
końca Restytucji roku 2874. 
Do osiadłości swej=> Prawo Mojżesza nie pozwalało na zupełne pozbywanie się własności 
(posiadłości), a tym sposobem ochraniało biednego od zupełnego ubóstwa. 

3Moj.25:36 Nie bierz od niego lichwy=> Od biednych. Prawo Mojżesza szczególnie ochraniało biednych. 

3Moj.25:48 Może być wykupiony=> Uwolniony za zapłatę. 

3Moj.26: 2 Sabaty moje=> Typ na 1000-lecie. 

3Moj.26: 3 W ustawach moich chodzić=> Ten i następne wersety wyobrażają warunki jakie będą istnieć w 
1000-leciu. 

3Moj.26:16 Wam to uczynię=> Jako karę za złe postępowanie. 
  Dotknięcie karą mąk w przypowieści o bogaczu i Łazarzu. 

3Moj.26:18 Przydam karania=> Wypełnienie się tego proroctwa wykazuje, że prawo Zakonu ma jeszcze 
władzę nad Izraelem. 
Siedem kroć=> "Czasy pogan" 2520 lat. 
  Wyobrażało to siedem lat w których to Nabuchodonozor miał pomieszanie zmysłów. Rok 
Żydowski składał się z 12 miesięcy po 30 dni każdy, czyli 360 dni. Siedem literalnych lat, czyli 
czasów, stanowi 2520 lat, od roku 606 pne do 1914. 
Przydam=> Jako ostateczną i stanowczą karę. 

3Moj.26:21 Siedem razy po siedem=> "Czasy pogan" 2520 lat. 

3Moj.26:24 Siedem razy po siedem=> "Czasy pogan" 2520 lat. 

3Moj.26:34 Odprawiła sabaty=> "Bo po wszystkie dni spustoszenia swego odpoczywała, aż się wypełniło 70 
lat". (2Kron.36:21). To reprezentuje 19 jubileuszów niezupełnie zachowanych przez przeciąg 
950 lat, od czasu wejścia do ziemi Chananejskiej, aż 19 lat przed spustoszeniem ziemi dodając 
51 jubileuszów po 49 lat, czyli 2499 lat od zachowania ostatniego jubileuszu do wielkiego 
jubileuszu ziemi, czasu Restytucji wszystkich rzeczy, październik 1874. 

3Moj.26:43 Rada będzie odpocznieniu=> Lat 70, rok za każdy jubileusz (które nie były właściwie 
przestrzegane) licząc od czasu wejścia do ziemi Chananejskiej. 



3Moj.26:45 Ale wspomnę na nie=> Gdy się skończy karanie "siedem kroć". Te lata nie mogą być literalne, 
ale symboliczne. "Kroć" czyli czas liczy się 360 lat każdy. 

4Moj. 2:32 Policzonych=> 603 550 Wszystkich w ogóle było ok.. 2000000 osób 

4Moj. 3: 4 Nadab i Abiu=> Reprezentuje klasę, która grzeszy na śmierć w W.Ew. i W.G. 

4Moj. 3:19 Amram=> "Lud wyniosły" albo "Lud wywyższony" typ na Chrystusa 

4Moj. 3:25 Synów Gersonowych=> Znaczy "który uszedł", albo "Wybawiony. Typ na wybawionych podczas 
1000-lecia. 
Przykrycie jego=> typ na ludzką naturę. 

4Moj. 3:26 U sieni=> przedstawia stan usprawiedliwienia. 
we drzwiach u sieni=> "Jam jest droga". "Jam jest drzwiami". Jest tylko jedna droga prowadząca 
do Boga. 
przy ołtarzu=> reprezentuje Okup Chrystusa. 

4Moj. 3:27 Z Kaata zaś=> Znaczy "Sprzymierzeniec" albo "Towarzysz". Typ na Ojców św. 

4Moj. 3:29 Ku południowi=> Symbol przywrócenia ludzkości doskonałości. 

4Moj. 3:33 Od Merarego zaś=> "Gorzkość". Typ na W.G. zbawione jako przez ogień, przez przykre i 
gorzkie doświadczenia. 

4Moj. 3:35 Ku północy=> Symbol niebieskiej fazy Królestwa. 

4Moj. 4: 2 Kaatowych=> Znaczy "Sprzymierzeniec" albo "Towarzysz". Typ na Ojców św. 

4Moj. 4: 3 Który ma trzydzieści lat=> Lata pełnoletności u Żydów. W tych latach Jan Chrzciciel i Jezus 
rozpoczęli swoje misje. 

4Moj. 4: 5 Aaron=> Typ na Chrystusa. 
Przyjdzie=> Do Świątnicy Najświętszej każdego czasu, (dla różnych powodów), lecz raz w rok 
aby uczynić pojednanie ludu. 
Jego synowie=> Nie jego córki. Kobietom nie był dozwolony urząd kapłański, ani publicznych 
usług w kościele. 
oponę zasłony=> symbol śmierci ludzkiego ciała. 
skrzynię=> typ na Chrystusa. 

4Moj. 4: 6 z borsukowych skór=> Symbol ludzkiego ciała. 
oponą hiacyntową=> (niebieski), Symbol wierności. 

4Moj. 4: 7 Stół=> figuruje Kościół, posiadający słowa żywota. 
chlebów pokładnych=> figura na Słowo Boże, Prawdę. 

4Moj. 4: 8 oponę szarłatową=> (fioletowy), Symbol królewskości. 

4Moj. 4: 9 świecznik=> figura na Kościół w całości. 
do świecenia=> Typ na Ducha Prawdy. 

4Moj. 4:11 Złoty ołtarz=> Typ na Kościół. 

4Moj. 4:13 Zmiotą popiół=> Typ na pamiątki wierności Chrystusa. 
oponę szarłatową=> (fioletowy), Symbol królewskości. 

4Moj. 4:15 Aby nie pomarli=> Ponieważ te wszystkie rzeczy reprezentują coś większego i ważniejszego, co 
ma być później. 

4Moj. 4:20 Rzeczy święte=> Figurują rzeczy należące do nowego stworzenia, spłodzonych z Ducha Św. 

4Moj. 4:22 Synów Gersonowych=> Znaczy "który uszedł", albo "Wybawiony. Typ na wybawionych podczas 
1000-lecia. 

4Moj. 4:25 Zasłonę=> Reprezentuje śmierć ludzkiej woli. 

4Moj. 4:26 Do sieni=> Reprezentuje stan usprawiedliwienia. 
bramy u sieni=> "Jam jest droga". "Jam jest drzwiami". Jest tylko jedna droga prowadząca do 
Boga. 
przy ołtarzu=> Ołtarz miedziany typ na ofiarę okupu. 

4Moj. 4:29 Syny także Merarego=> "Gorzkość". Typ na W.G. zbawione jako przez ogień, przez przykre i 
gorzkie doświadczenia. 

4Moj. 4:48 Było policzonych 8580=> Lewitów, którzy wyobrażają wszystkich wierzących, z których tylko 
pięciu było kapłanami. czyli 1716 Lewitów sprawujących usługi na jednego kapłana. 

4Moj. 5: 6 Mąż albo niewiasta=> przedstawia każdego z ludzkości w 1000-leciu. 

4Moj. 5: 7 a przydawszy jeszcze nadto piątą część=> z tego można wnosić, że w 1000-leciu 
sprawiedliwość będzie wymagała nie tylko zwrotu sumy, ale 20% dodatku do sumy. 

4Moj. 5: 8 zostanie kapłanowi=> Reprezentuje, że podczas 1000-lecia rozpoznawanie złych czynów będzie 
czynione przez Chrystusa. 

4Moj. 5:15 kadzidła=> Reprezentuje modlitwy. 

4Moj. 6:14 Ofiarę spokojną=> Typ na przymierze ludzkości z Bogiem w Wieku 1000-lecia. 

4Moj. 6:15 chlebów przaśnych z mąki pszennej=> Reprezentuje wiarę w przymioty Chrystusa, który jest 
wzorem. 



4Moj. 6:20 ofiarę obracania=> Reprezentuje, że ofiara nie jest na chwilę, dzień lub rok, ale do śmierci. 

4Moj. 6:23 Mów do Aarona=> Typ na Chrystusa. 

4Moj. 7: 7 Synom Gersonowym=> Znaczy "który uszedł", albo "Wybawiony. Typ na wybawionych podczas 
1000-lecia. 

4Moj. 7: 8 Synom Merarego=> "Gorzkość". Typ na W.G. zbawione jako przez ogień, przez przykre i gorzkie 
doświadczenia. 

4Moj. 7: 9 synom Kaatowym=> Znaczy "Sprzymierzeniec" albo "Towarzysz". Typ na Ojców św. 

4Moj. 7:89 z ubłagalni=> która z Cherubami i z światłem reprezentują Jehowę. 
nad skrzynią świadectwa=> typ na Chrystusa. 
dwa Cheruby=> reprezentują Miłość i Moc. 

4Moj. 8: 4 Świecznik=> Typ na kompletny Kościół. 
Był z ciągnionego złota=> Symbol Boskiej natury. 
Kwiaty jego=> reprezentuje owoce Kościoła. 

4Moj. 9:11 Czternastego dnia=> Pełnia księżyca figuruje prawo Zakonu i naród będący pod prawem tegoż 
Zakonu. Chrystus był ukrzyżowany podczas pełni, a jak księżyc zaczął się zmniejszać figuruje, 
że łaska i pomyślność Izraela zaczęła zanikać. 
Między dwoma wieczorami=> Żydzi za czasów Mojżesza mieli dwa wieczory: jeden od południa 
do godziny 3:00 po południu, drugi zaś od godziny 3:00 do zachodu słońca. Ofiara Chrystusa 
dopełniła się o godzinie 3:00, w połowie między dwoma wieczorami. 
Odprawiać je będą=> Figuruje, że ci którzy w swej nieświadomości nie poznali i nie przyjęli 
Jezusa za swego Mesjasza i Zbawiciela, będą mieli sposobność to uczynić w czasie Restytucji, 
gdy naród Żydowski wyobrażony przez księżyc, powróci znów do swojej pełni błogosławieństw. 
Z przaśnymi chleby=> Wyobraża kosztowne obietnice nam darowane przez Boga i przez 
Chrystusa. 

4Moj. 9:12 kości nie złamią w nim=> "Kość Jego nie będzie złamana". Jan.19:36. 
święta przejścia=> "Albowiem Baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest Chrystus". 
1Kor.5:7. 

4Moj.10: 2 Ze srebra=> symbol Prawdy. 

4Moj.10:10 Ofiary spokojne=> Typem na przymierze poświęconych Bogu, uczynione przez ludzkość w 
czasie 1000-lecia. 

4Moj.10:11 Roku wtórego=> W przybliżeniu rok. Ogniwo nr. 21 chron. bibl. 

4Moj.10:12 Na puszczy Faran=> Miejsce z którego byli wysłani szpiedzy. 

4Moj.10:29 Raguelowego=> Inaczej zwany Jetro, świekier Mojżesza. Jetro znaczy "doskonały", a był 
nazwany Raguel -- tytuł szefa Madianitów. 
My=> Reprezentuje Kościół Boży. 
Do miejsca=> Niebieskiego Chanaan. 
Pójdź z nami=> Tak my teraz zapraszamy tych, którzy są jeszcze obcymi przymierzu Pana. 

4Moj.10:31 Przewodnikiem=> Podobnie niektórzy będą pociągnięci do ludu Pańskiego dla oddania usługi 
(nie jako starsi). Lud Pana powinien być zawsze gotowy zrobić użytek z każdego ludzkiego 
narzędzia, które może pomóc w przeprowadzeniu planu Bożego. 

4Moj.10:35 mawiał Mojżesz=> Jako poranna jego modlitwa. 
Powstań Panie=> Widocznie odnosi się do Psalmu 68. 

4Moj.10:36 tedy mówił=> Jako wieczorną modlitwę. 

4Moj.11: 4 Nakarmi mięsem=> Modlitwy szemraczy gdy zostaną wysłuchane, niekiedy przynoszą ból. 

4Moj.11: 5 na ryby=> Jak zdolni są wszyscy do zapamiętania przyjemności stanu grzesznego, a 
zapominania jego trudności. 

4Moj.11: 6 oprócz tej manny=> Reprezentuje chleb żywy dany światu przez Boga w Chrystusie. 

4Moj.11: 9 Padała też manna=> Widocznie powstała z rosy przez osobliwą moc Bożą działającą wg 
naturalnych praw chemii, jeszcze dostatecznie nie zrozumianych. 

4Moj.11:11 rzekł Mojżesz=> Który działał jako reprezentant do dania prawa Zakonu Izraelitom, tak jak 
Chrystus działał jako reprezentant w zniesieniu go. 

4Moj.11:14 Nad możność moją=> Mojżesz zamiast być szermierzem w sile i mocy, był w rzeczywistości 
przepracowanym sługą. 

4Moj.11:16 siedemdziesięciu mężów z starszych=> Przypuszczalnie pierwszy Sanhedryn. 
  To odpowiada 70 Ewangelistom, których Chrystus wysłał. To jest typem na starszych czyli 
dowódców pomiędzy ludem Pana w obecnym czasie. 

4Moj.11:17 udzielę im=> Czyniąc ich umysł mechanicznym, bez wzruszenia ich myśli moralnych. 

4Moj.11:29 Odpowiedział Mojżesz=> Wskazywało na poddanie się Chrystusa dla udzielenia Kościołowi 
zaszczytu w boskiej naturze. 



4Moj.11:31 Na dwa łokcie=> Przepiórki na wiosnę zwykle przelatują przez Morze Czerwone wielkimi 
stadami, a będąc zmęczone podróżą, latają nisko, zaledwie na 2 łokcie nad ziemią i dlatego 
mogą być łatwo chwytane. 

4Moj.11:33 Plagą bardzo wielką=> Plaga spowodowana żarłocznością. 

4Moj.12: 1 Mówiła Maria=> Figuruje tych co nie uznają Chrystusa za Wodza duchowego Izraela i co nie 
uważają za właściwe uznawać tych, których Pan używa za Swoje narzędzia mówcze i za sługi. 
I Aaron=> Wyobraża w tym miejscu tych co się wtrącają w sprawy innych. 
Dla żony Murzynki=> Niewiasta z Etiopii. 
  Pan Bóg mógłby przeszkodzić temu małżeństwu, jeżeli uważałby za właściwe i pożyteczne. 
Prawdopodobnie Pan Bóg przewidział, że z tego powodu Żydzi nie wybiorą dzieci Mojżesza za 
jego następców, a w takim razie byliby zmuszeni udać się do Boga, aby był ich wodzem. 
Bo żonę Murzynkę=> Imię żony Mojżesza było Zefora i oznacza oblubienicę Chrystusową. 
  Piękność córki Królewskiej nie może być widziana naturalnym okiem. 

4Moj.12: 3 Mojżesz był najpokorniejszy=> Odpowiedni typ na cichego i pokornego Nazarejczyka i członków 
Jego ciała. 

4Moj.13: 2 I rzekł Pan=> Na podaną myśl przez lud. 

4Moj.13:27 Na puszczę Faran=> Miejsce z którego zostali wysłani szpiedzy. 

4Moj.13:32 Ale mężowie=> Dziesięciu szpiegów wyobraża W.G. 

4Moj.13:33 Wysokiego wzrostu=> Nefilimy. "A byli olbrzymowie na ziemi". 1Moj.6:4. 
Ziemia pożerająca=> Może z powodu jakiej zarazy lub wojny. 

4Moj.14: 6 A Jozue=> Znaczy "Wybawiciel jego ludu", typ na Jezusa. 
I Kaleb=> Znaczy "Pies", typ  na Kościół, który przeważnie składa się z ludzi biednych i 
wzgardzonych. 

4Moj.14: 7 Ziemia=> Chananejska, obraz na duchowy odpoczynek. 

4Moj.14:13 Rzekł Mojżesz=> Troskliwy o chwałę Bożą więcej niż o swoją własną. 

4Moj.14:18 Winnego nie czyni niewinnym=> Sprawiedliwość musi być zadowolona. 

4Moj.14:20 Według słowa twego=> Tego rodzaju przebaczenie może być okazane słabym, a nie dorosłym. 
Jest to także ilustracja ile może zdziałać "modlitwa sprawiedliwego", przyczynianie się za 
świętymi. 

4Moj.14:21 Wszystka ziemia=> "Panowanie jego będzie od morza do morza i od rzeki do rzeki, aż do krajów 
ziem". Ps.72:8. 
Napełniona jest=> Ziemia cała będzie napełniona znajomością Pańską przy końcu 1000-lecia. 

4Moj.14:33 czterdzieści lat=> Wyobraża czas w którym Żydzi odpadli od łaski Bożej. 

4Moj.14:34 Dzień za rok licząc=> Jest to klucz, którym prawie wszystkie prorocze lata i czasy można 
wyrozumieć. 
  Sześć dni stworzenia nie były po 24 godzin. 

4Moj.14:37 Puszczali złą sławę=> Jakoby widzieli olbrzymów, Nefilimów, którzy byli wytraceni w potopie. 

4Moj.14:44 Nie obchodzili=> Nigdy nie powinniśmy przedsiębrać żadnej sprawy, tak w rzeczach doczesnych 
jak i duchowych bez uprzedniego dowiedzenia się jaka jest w tym wola Boża. 

4Moj.15:16 Przychodniowi=> Prawo Mojżesza wyprzedziło swój czas. 

4Moj.15:32 zbierającego drwa=> To było przeciw prawu, które zabraniało wykonywania wszelkiej pracy w 
sabat. 

4Moj.15:38 sznurek hiacyntowy=> Symbol wierności. 

4Moj.16: 1 Kore=> Typ na klasę, która nie trzyma się "Głowy". 

4Moj.16: 3 Wiele to na was=> "Ani szemrzyjcie, jako niektórzy z nich szemrali i poginęli od tego, który 
wytraca". 1Kor.10:10. 
W pośrodku nich jest Pan=> Przechwalanie się nie jest dowodem skromności. 

4Moj.16:22 Boże Duchów=> Ruach -- duch żywota, siła ożywiająca. 

4Moj.16:30 Żywo do piekła=> Szeol -- stan śmierci, unicestwienia. 

4Moj.16:32 Pożarła je=> W ten sposób światowość i różne fałszywe idee bywają zniszczone, co się tyczy 
przywództwa tych co się wynieśli, lecz zostali odrzuceni przez Boga. 

4Moj.16:41 Synów Izraelskich=> Figuruje tych, co fałszywie skarżą na prawdziwe sługi Boże, wskazując na 
tych, których Bóg odrzucił dla ich niewierności. 

4Moj.17: 8 Laska Aaronowa=> Reprezentuje Prawo dla Królewskiego Kapłaństwa. 
Wypuściła listki=> To pokazuje Charakterystykę Ciała Chrystusowego, jako członków 
Królewskiego Kapłaństwa. 
I wydała kwiat=> Drzewo migdałowe ma tę właściwość, że wpierw wypuszcza pączki niż liście; 
podobnie i Królewskie Kapłaństwo, zanim zacznie wypowiadać swoje przekonania, okazuje 
najpierw uczynki. 

4Moj.17:10 Aby była zachowana=> W arce Przymierza. 



4Moj.17:13 Umiera=> Jest to niezbędne, ponieważ wyobraża coś większego i ważniejszego, co miało 
nastąpić potem. 

4Moj.18: 1 Rzekł Pan do Aarona=> Typ na Chrystusa. 

4Moj.18: 9 Każda ofiara=> Wszystkie ofiary jakie będą składane przez świat w ciągu 1000-lecia. 

4Moj.18:10 Na miejscu najświętszym=> Doskonały stan duchowy. 
Jadać=> przyswajać sobie. 
Będziecie=> Aaron i jego synowie wyobrażają Królewskie Kapłaństwo. 

4Moj.18:23 w pośród synów Izraelskich dziedzictwa nie mieli=> To wyobraża, że niedoskonały stan 
teraźniejszego czasu jest udziałem poświęconego ludu Bożego. 

4Moj.19: 2 Jałowicę płową=> Typ na Ojców świętych: kolor płowy dowodzi, że oni nie byli bez grzechu. 
Jałowica a nie cielec pokazuje, że nie była to ofiara, jaka była sprawowana w dniu Pojednania. 
Nie postało jarzmo=> Wyobraża, że Ojcowie święci byli usprawiedliwieni, uwolnieni od Prawa 
zakonu, a tym sposobem "otrzymali świadectwo przez wiarę". Żyd.12:39. 

4Moj.19: 3 Eleazarowi kapłanowi=> Imię Eleazar znaczy "wspomożony przez Boga" i możliwe, że figuruje 
Apostoła Pawła. 
Który=> (ktoś inny), nie kapłan, co pokazuje, że ofiara ta nie figuruje ofiar W.Ew. 
Przed nim=> (Eleazarem), co wyobraża, że jeden z kapłanów zauważy i oceni ofiary Ojców 
świętych, jak to uczynił Apostoł Paweł w liście do Żydów. 

4Moj.19: 4 Przeciw namiotowi=> To pokazuje, że ich życie było w zupełnej harmonii z warunkami Namiotu 
Zgromadzenia. 

4Moj.19: 6 Drzewo cedrowe=> Wyobraża dar Boży żywota wiecznego, jaki otrzymają Ojcowie święci. 
i hizop=> Wyobraża oczyszczenie przez Prawdę. 
i karmazyn=> Wyobraża, że byli usprawiedliwieni, czyli przyjęci do łaski przez śmierć Chrystusa. 

4Moj.19: 9 Zbierze popiół=> Wyobraża znajomość i pamięć o ich wierności aż do śmierci. 
Na miejscu czystym=> Wyobraża błogosławieństwa naukę i pomoc, które udzielać będą Ojcowie 
święci w dziele Restytucji. 

4Moj.19:11 Dotknął trupa=> Wyobraża śmierć Adamową. 

4Moj.19:19 Omyje się wodą=> Symbol Prawdy. 

4Moj.20:10 Możemy=> Mojżesz przypisał sobie władzę, zamiast oddać chwałę Bogu. 

4Moj.20:11 Podniósł Mojżesz rękę=> W tym przypadku Mojżesz reprezentuje tych, co znowu krzyżują Syna 
Bożego i popełniają grzech na śmierć. 
Uderzył w skałę=> Typ na Chrystusa. 
Dwa kroć=> Figuralnie wystawiając Go na sromotę. 

4Moj.20:14 Króla Edomskiego=> Typ na Chrześcijaństwo. 

4Moj.21: 3 Chananejczyki=> Wyobraża grzech jako ponętę, ułudę i słabości ciała. 

4Moj.21: 4 Ziemię Edomską=> Typ na Chrześcijaństwo. 

4Moj.21: 6 Węże=> Wyobraża grzech. "Bodziec śmierci jest grzech". 1Kor.15:56. 
  W Indiach wiele tysięcy ludzi umiera co roku od ukąszenia węża zwanego kobrą. 
Ogniste=> Tak nazwane, ponieważ miały czerwone smugi na głowach. Ich ukąszenia sprawiały 
rozpalenie systemu nerwowego i uczucie palącego ognia po całym ciele, które często kończyły 
się śmiercią po kilku godzinach. 

4Moj.21: 9 Uczynił węża=> Miedź wyobraża doskonałe człowieczeństwo naszego Pana. 
Na drzewie=> Typ na krzyż. "Jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być 
wywyższony Syn Człowieczy". Jan.3:14. 

4Moj.22:21 Balaam=> Typ na klasę, która uczy kłamstwa dla korzyści. 

4Moj.22:22 Stanął Anioł Pański na drodze=> Aniołowie często bywają (w danym miejscu), jednak 
niewidzialni. 

4Moj.23:10 Niech umrze dusza moja=> Nefesz, istota obdarzona uczuciem. 

4Moj.24:17 Wynijdzie gwiazda=> Niosący światło. 
Powstanie laska=> Prawo rządzenia. 

4Moj.24:18 Edom=> Typ na Chrześcijaństwo. 

4Moj.24:20 Amalek=> Typ na rozmyślnych grzeszników w 1000-leciu. 

4Moj.26:54 Więcej dziedzictwa=> Prawo Mojżeszowe szczególną opieką otacza biednych. 

4Moj.26:58 Amrama=> Typ na Chrystusa. 

4Moj.26:61 Nadab i Abiu=> Typ na tych co będąc spłodzeni z Ducha grzeszyli grzechem na śmierć, w 
W.Ew., oraz W.G. 

4Moj.27:15 Tedy Mojżesz=> Bez najmniejszego narzekania, pełen słodyczy i szlachetności w swym 
poświęceniu się dla Boga i ludu Bożego. 

4Moj.27:18 Weźmij Jozuego=> Typ na Chrystusa. 



4Moj.30: 3 Nie złamie słowa=> Następne wersety pokazują, że ślub uczyniony przez żonę lub córkę był 
nieważny, jeżeli nie był poparty przez męża lub ojca, których odpowiedzialność jako głowy 
rodziny jest pokazaną. 

4Moj.31: 8 I Baalama=> Typ na klasę, która uczy kłamstwa dla korzyści. 

4Moj.31:19 Kogo zabił=> Nefesz, istota obdarzona uczuciem. 
dotykał zabitego=> Z punktu Boskiego zapatrywania, prowadzenie wojny jest rzeczą nieczystą. 

4Moj.31:28 Po jednemu=> Nefesz, istota obdarzona uczuciem. 

4Moj.33:11 Na puszczy Syn=> Typ na puszczę grzechu, przez którą podróżuje Kościół do niebieskiego 
Chanaanu. 

4Moj.35:11 Miasta dla ucieczki=> Figuruje na Chrystusa. 
Któryby zabił kogo=> Nefesz, istota obdarzona uczuciem. 

4Moj.35:12 Przed powinowatym=> Typ na sprawiedliwość. "Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga 
żywego". 

4Moj.35:25 kapłana najwyższego=> Wyobraża nowy okres, kiedy Kościół będzie przedstawiony Ojcu, gdy 
ostatni członek Arcykapłana przejdzie za drugą zasłonę. 

4Moj.35:31 Niech śmiercią umrze=> Chociaż ten krótki żywot, jednak jest on darem Bożym i nie wolno 
nikomu go lekceważyć. 

5Moj. 1:15 Męże mądre=> Ludzi wpływowych, nie szukających własnego wywyższenia. 

5Moj. 1:17 A jeśli co trudniejsze=> Sami będziecie sędziami, czy sprawa jest trudna czy nie. 
A ja tego posłucham=> Będę wam pomocą w tych rzeczach. Po śmierci Mojżesza z tego rodzaju 
sprawami odnoszono się wprost do Pana przez Arcykapłana, na które otrzymywali odpowiedź 
"Tak" lub "Nie", czyli przez Urim i Tummim. 

5Moj. 1:38 Jozue=> Typ na Chrystusa. 

5Moj. 2: 7 Przez czterdzieści lat=> Figuruje przeciąg W.Ew. 

5Moj. 3:28 Porucz to Jozuemu=> Typ na Chrystusa. 

5Moj. 4:10 Aby się mię bali=> Podczas wielkiego ucisku ludzkość otrzyma naukę, której nigdy nie zapomni. 

5Moj. 4:13 Przymierze swoje=> Przymierze Zakonu było wyrażone w 10 przykazaniach. 

5Moj. 4:24 Jest ogień trawiący=> Bóg nie może patrzeć na grzech. "Straszną jest rzeczą wpaść w ręce 
Boga żywego". Żyd.10:31. 

5Moj. 4:31 Przymierze ojców=> Przymierze Abrahama. 

5Moj. 4:32 Rzecz tak wielka=> Rzecz tak wielką można zastosować do tego, co Bóg uczynił dla duchowego 
Izraela. 

5Moj. 4:33 Z pośrodku ognia=> Chwalebne ofiarowanie swej obecności z Kościołem. 

5Moj. 4:34 Przed oczyma twymi=> W wyswobodzeniu go od grzechu, prowadzenie przez wszystkie trudne 
drogi, otoczonego przez nieprzyjaciół wewnątrz i na zewnątrz, napadany srogo przez szatana, 
kuszony, doświadczany, prześladowany; czy nie jest to cudowna łaska Boża dla każdego 
dziecka Bożego. 

5Moj. 5: 3 Nie z ojcami waszymi=> Ani z kim innym przedtem. 
Ale z wami=> Izraelitami i z nikim innym. 

5Moj. 5: 4 Mówił Pan z wami=> Kapłani nie mieli tu nic do czynienia. 

5Moj. 5: 5 A jam stał=> Jako pośrednik. 
Na górze=> Typ na Królestwo Boże. 

5Moj. 5: 7 Nie będziesz=> Dziesięć Bożych przykazań jest krótkim spisem Prawa Mojżeszowego. 
Bogów innych przedemną=> możnych, których by miano uważać za bogów. 
  Aniołowie, ani Nowe Stworzenie nie podpadają pod to prawo, ani go potrzebują. 

5Moj. 5: 8 Obrazu rytego=> dla duchowego Izraela ojciec, matka, majątek, nawet własne życie nie powinno 
zajmować pierwszeństwa przed Bogiem. 
w wodach pod ziemią=> niżej od powierzchni ziemi. 

5Moj. 5: 9 Nie będziesz się im kłaniał=> [Shaw -- Kaw], modlić się obrazom, lub co współzawodniczyłoby z 
Bogiem. 
Bóg zawistny=> żądający wszystkich naszych uczuć i ufności wszystkich swoich stworzeń dla 
ich własnego dobra. 
Nad syny=> przez naturalne prawo dziedziczności. 

5Moj. 5:11 Brał imienia=> figuralnie przedstawił siebie jako przedstawiciel Chrystusowy. 
nadaremno=> fałszywie, bez celu, ktoby bagatelizował. 
  "Oto się kochasz w prawdzie wewnętrznej". "Niech odstąpi od nieprawości każdy, kto mianuje 
imię Chrystusowe". Ps.51:8; 2Tym.2:19. 
______________________  
MANNA - 8 LISTOPADA 
-------- 



Chociaż to przykazanie nie było dane duchowemu Izraelowi, możemy jednak dostrzec, że jego 
duch odnosi się także do nas. Przyjęliśmy imię Chrystusa za własne. Święte imię Głowy należy 
do wszystkich poświęconych. Ta myśl powinna pobudzić nas do ostrożności, abyśmy mogli 
powiedzieć: Muszę się upewnić, czy nie brałem imienia Pańskiego nadaremnie, czy oceniam 
zaszczyt, godność i odpowiedzialność mojego stanowiska przedstawiciela i ambasadora Bożego 
na świecie. Będę postępował rozważnie, starając się, o ile to możliwe, nie przynosić hańby temu 
imieniu, lecz przeciwnie, oddawać cześć w każdej myśli, słowie i czynie.   
-------- 

5Moj. 5:12 dnia sobotniego=> typ na 1000-lecie. 
  Figuruje odpoczynek w Chrystusie przez wiarę. 

5Moj. 5:14 Dnia siódmego=> jeżeli dzień siódmy miał obowiązywać, aby go święcono, to nie pierwszy dzień 
tygodnia, niedziela. To zobowiązanie nie może być zmienione. 
żadnej roboty=> świeckiej lub religijnej. 
  "My którzyśmy uwierzyli, weszliśmy do odpocznienia". Żyd.4:3. 

5Moj. 5:16 Czcij ojca twego=> duchowego Izraela obowiązuje miłość do Ojca Niebieskiego w niebie. 
  Jeżeli nasi przodkowie byli małpami, jak to uczą i dowodzą uczeni w kolegiach i seminariach, 
czemu mielibyśmy ich czcić i szanować. 
i matkę twoją=> dla duchowego Izraela znaczy Przymierze, które Bóg uczynił z Abrahamem, 
figurowane przez Sarę. 
Przedłużone dni twoje=> faktem jest, że Żydzi nie mieszkali w ziemi za niezachowanie tego 
przykazania. 

5Moj. 5:17 Nie będziesz zabijał=> "Kto nienawidzi brata, mężobójcą jest". 
  Nawet zwierząt nie powinno się zabijać ze swawoli. 

5Moj. 5:18 Nie będziesz cudzołożył=> ani nawet w sercu. 
  Kościół ma być niepokalanym od świata. 

5Moj. 5:19 Nie będziesz kradł=> pozbawiał drugiego żadnej rzeczy, która prawnie do niego należy. 

5Moj. 5:20 Fałszywego świadectwa=> nie tylko słowem, ale nawet skłonieniem głowy, lub wzruszeniem 
ramion, nie będziesz mówił źle o bliźnim twoim. Tyt.3:2. 

5Moj. 5:21 Nie będziesz pożądał=> pragnął przyswoić sobie. 
  "A jestci wielki zysk z przestawaniem na swoim". 1Tym.6:6. 
  Pożądliwość była przyczyną upadku szatana. 

5Moj. 6: 1 Ustawy i sądy=> Orzeczenie co się tyczy dobra i zła. 

5Moj. 6: 2 Bał Pana=> Miłość doskonała wyrzuca bojaźń niewolniczą, nie pochodzącą ze czci dla Boga. 

5Moj. 6: 3 Dobrze działo=> Obietnice dla cielesnego Izraela były ziemskie. 

5Moj. 6: 4 Pan Bóg nasz jeden jest=> Nie dwóch lub trzech. 
   Kościół katolicki posiada wiele bogów: Bóg Ojciec jest Bogiem, Syn Boży, Duch Św., Maria, 
Apostołowie i wszyscy święci również są bogami. Protestanci tak samo uznają naukę o Trójcy, 
która jest nie tylko bez podstawy Pisma Św., ale jest i niedorzecznością. 

5Moj. 6: 5 Będziesz miłował=> Nie zachowanie tego przykazania jest bezpośrednią przyczyną, która 
sprowadzi czas wielkiego ucisku. 
   "Miłość jest wypełnieniem Zakonu". 
Pana Boga twego=> Jehowę. 
Ze wszystkiego serca=> Tego rodzaju miłość nie czeka na rozkazy, lecz jest gotową do usług. 
Posłuszeństwo uczyniło go zdolnym do zachowania tej części Zakonu aby stać się dziedzicem 
Przymierza Abrahamowego, a jednocześnie być Wybawicielem rodzaju ludzkiego. 

5Moj. 6: 7 Kładąc się i wstając=> setce napełnione miłością Bożą nie miałoby czasu na grzeszne praktyki 
lub błahostki, byłoby to uczucie prawdziwego dziecka Bożego. 

5Moj. 6: 8 Na rękach twoich=> Aby oddziałały na wszystkie sprawy codziennego życia. 
Między oczyma twymi=> Przez złe wyrozumienie ducha tego przykazania Żydzi literalnie 
przywiązują na oczach i na rękach swoich małe kwadratowe skrzyneczki skórzane tzw. 
Filakterie, zawierające w sobie teksty Pisma Św. 

5Moj. 6: 9 Na podwojach domu=> Wiele Żydów czyni to literalnie, lecz myśl Mojżesza była ta, aby wszystko 
co należy do rodziny Bożej było dla niego świętym, a szczególne błogosławieństwa spłyną na 
ten dom. 
I na bramach twoich=> Chrześcijanin zaniedbujący codziennego czytania Pisma Św. i 
rozmyślania nad nim, nie może rosnąć i być dojrzałym Chrześcijaninem. 

5Moj. 6:12 Abyś nie zapomniał=> "Jeżeli tedy  światłość, która jest w tobie ciemnością jest, sama ciemność 
jaka będzie". Mat.6:23. 

5Moj. 8: 2 Przez czterdzieści lat=> Figuruje przeciąg W.Ew. 

5Moj. 8: 3 Karmił cię manną=> Manna wyobraża chleb żywota, w który Bóg zaopatruje świat przez 
Chrystusa. 



5Moj. 9: 9 Tablice Przymierza=> Przymierze Zakonu było wyrażone w 10 przykazaniach. 

5Moj. 9:10 Palcem Bożym=> Mojżesz przez to przypisuje Bogu pochodzenie Zakonu, a nie sobie. 

5Moj.10:16 Obrzeżcie=> Wyobraża odcięcie, odłączenie od wszelkich cielesnych pożądliwości i dążeń. 

5Moj.10:20 Będziesz się bał=> będziesz czcił. 

5Moj.10:22 W siedemdziesiąt dusz=> Osób, istot. 

5Moj.11: 3 W pośród Egiptu=> Typ na królestwo ciemności. 
Faraonowi=> Typ na szatana. 

5Moj.11: 4 Wojsku Egipskiemu=> Typ na przeciwników ludu Bożego. 
Morza Czerwonego=> Typ na wtórą śmierć. 

5Moj.12:19 Nie opuszczał Lewity=> Przez udzielanie dobrowolnych składek, ponieważ pokolenie Lewiego 
nie miało działu, ani dziedzictwa w ziemi. 5Moj.10:9. 

5Moj.12:23 Nie będziesz jadł duszy=> Krew reprezentuje duszę. 

5Moj.13: 3 Doświadcza Pan=> "Błogosławiony mąż który znosi pokuszenie, bo gdy będzie doświadczony 
weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan tym, którzy Go miłują". Jak.1:12. 
______________________  
MANNA - 18 LUTEGO 
---------------------- 
Królestwo Boże jest zamierzone tylko dla tych, którzy przez łaskę Bożą staną się w swych 
sercach podobnymi do Pana Jezusa w tym, że miłować będą Boga z całego serca, z całej duszy 
i będą w stanie powiedzieć: "O Panie, niech się stanie nie moja, ale twoja wola". Nic inny, ale 
taki właśnie stan pełnego poddania się Panu może spowodować naszą przydatność w 
Królestwie, ponieważ inny nie oznacza zupełnego poddania się i pełnej miłości do Boga. I nie 
zapominajmy, że te wszystkie rzeczy niebiańskie, których "oko nie widziało i ucho nie słyszało i 
na serce ludzkie nie wstąpiło", Bóg zachował dla tych, którzy Go miłują najbardziej. 
---------------------- 

5Moj.14: 2 Obracał się Pan=> Oblubienica Chrystusowa będzie Jego towarzyszką, Jego osobliwym 
skarbem. 

5Moj.14:27 Lewity nie opuścisz=> Przez udzielanie dobrowolnych składek, ponieważ pokolenie Lewiego nie 
miało działu, ani dziedzictwa w ziemi. 5Moj.10:9. 

5Moj.15: 6 Nie będziesz pożyczał=> Nowe Stworzenie powinno w ten sposób postępować. 

5Moj.15:15 Ja to dziś przykazuję=> Wyraz "Dziś" jest tu użyty w tym samym znaczeniu, jak był użyty przez 
naszego Pana, gdy mówił do łotra. 

5Moj.15:21 Nie będziesz go ofiarował=> Nic nie jest za dobre, aby nie mogło być ofiarowane Bogu na 
służbę. Dzieciom powinno się wpajać, że służenie Bogu powinno być uważane za największy 
zaszczyt i radość. Ludzie najbardziej utalentowani i najbardziej uczeni nie posiadają nic takiego, 
co mogłoby być godne uznania w oczach Pańskich, aby mogło być poświęcone na Jego służbę. 

5Moj.16: 3 Kwaszonego=> Kwas jest figurą na korupcję, grzech i błąd. 

5Moj.16: 5 Święto przejścia=> "Baranek nasz wielkanocny jest Chrystus". 1Kor.5:7. 

5Moj.17:17 Wiele żon=> Nie zachowanie tego przykazania było przyczyną upadku Salomona. 

5Moj.17:20 Na prawo ani na lewo=> Chrystus Pan jest władcą jedynym, który może się zastosować do tego 
wymagania. 

5Moj.18:10 Przez ogień=> W dolinie Gehenna ofiarowano niekiedy dzieci Molochowi. 
  Moloch jest figurą na fałszywe przedstawianie Boskiego charakteru przez tych, co uznają 
naukę o wiecznych mękach. 
Wieszczek=> Otrzymujący wiadomości od złych duchów, za pomocą wróżby i mediów. 
Guślarz=> Wróżący z różnych rzeczy, które mają mieć znaczenie szczęścia lub niepomyślności. 
Wróżek=> Przepowiadający przyszłość i hipnotyzm. 
Czarownik=> Medium, czyli narzędzie mówcze złych duchów. 
   Przypisujący sobie władzę wykonywania nadzwyczajnych rzeczy i władzy nad drugimi. 

5Moj.18:11 Czarnoksiężnik=> Który twierdzi, że może czarować ludzi i zwierzęta. Zaklinacz wężów. 
Praktykarz=> Jasnowidzący. 
Mający sprawę z duchami=> Tacy jak fakirzy, fetysze, wyznający okultyzm. 
Wywiadujący się od umarłych=> Utrzymujący łączność z duchami. 

5Moj.18:15 Proroka wzbudzi Pan=> Jezusa. 
Jakom ja=> Któremu jesteście zobowiązani aż do śmierci i w którym wszystkie wasze nadzieje. 
  Pośrednik, przez którego wieki zostały uczynione. 

5Moj.18:18 Proroka=> Nauczyciela, Chrystusa -- Głowę i Ciało. 
Im wzbudzę=> Cały W.Ew. był okresem, w którym Chrystus jest wybierany. 
Opowie im wszystko=> Wszystką prawdę. 

5Moj.18:19 I stanie się=> przy końcu 1000-lecia. 
Ktobykolwiek=> Każda dusza, licząc w to i upadłych aniołów. 



Nie był=> Jeżeli się nie podda, aby prawo Boże było odnowione w jego charakterze. 
   Występował przeciw przepisom i prawom Króla po otrzymaniu pewnej próby. 
   W 1000-leciu nie będzie powołania, lecz rozkaz. 
Posłuszny=> Ktoby nie słuchał. 
   Nie okazał zupełnego posłuszeństwa. 
   Ktoby nie nauczył się miłować sprawiedliwości a nienawidzić nieprawości. 
   Stopniowo -- przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem. 
   Byłby posłuszny dobrowolnie, ażby doszedł do doskonałości. 
   Tym sposobem obrałby żywot. 

5Moj.19:21 Oko za oko=> Życie oddane przez archanioła nie mogłoby zapłacić okupu za człowieka. 

5Moj.20:17 Do szczętu wytracisz=> Dlatego, że oni figurowali rozmyślnych grzeszników w 1000-leciu. Ze 
strony Boga nie była to niesprawiedliwość, ponieważ znajdowali się i tak pod karą śmierci. 

5Moj.21:15 Drugą omierzłą=> Mniej umiłowaną, jak jest wyrażone w sprawie Ezawa: "Ezawa miałem w 
nienawiści". 

5Moj.22:10 Wołem i osłem=> Z powodu nierównej siły i nierównego chodu. Prawo Mojżesza wyprzedziło 
swój czas o 32 stulecia. 

5Moj.23: 4 Baalama=> Typ na klasę, która uczy kłamstwa dla korzyści. 

5Moj.23: 7 Nie będziesz się brzydził=> Idumejczyk -- Edomczyk, Edom typ na Chrześcijaństwo. 

5Moj.23:21 Upomni się go=> "Lepiej jest nie ślubować, aniżeli poślubiwszy co nie oddać". Kazn.5:4. 

5Moj.24:14 Najemnikowi=> Prawo nie robi podobnego zastrzeżenia dla kapłanów. 

5Moj.25: 4 Nie zawiążesz gęby wołowi młócącemu=> Dla tej przyczyny, że robotnik godzien jest zapłaty 
swojej. 

5Moj.25:19 Amaleka=> Typ na rozmyślnych grzeszników w 1000-leciu. 

5Moj.26: 5 Ubogi Syryjczyk=> Jakub. 
Stał się tam=> Ze śmiercią Jakuba, ostatniego Patriarchy. 
W naród wielki=> Po śmierci Jakuba jego potomstwo zostało nazwane dwanaście pokoleń 
Izraela. 

5Moj.27:12 Na górze Garyzym=> Wierzchołki góry Garyzym są 800 stóp wysokie i około mili oddzielone 
jeden od drugiego doliną 1500 stóp szeroką. Akustyka (odbijanie się głosu) jest taką, że będąc 
na jednym wierzchołku, z łatwością można rozmawiać z osobą na drugim wierzchołku lub 
będącą w dolinie. 

5Moj.27:25 Krerw niewinną=> Nefesz, istota obdarzona uczuciem. 

5Moj.27:26 Przeklęty=> W dodatku do przekleństwa, jakie spoczywa na rodzaju ludzkim. 
Ktoby nie został=> Jakikolwiek Izraelita. 
Słowach Zakonu=> W Prawie Zakonu. 
Rzecze wszystek lud Amen=> Tym sposobem wyrzekli przekleństwo przeciw sobie samym, bo 
nikt w Izraelu nie był zdolny zachować Zakonu. 

5Moj.28: 1 Przykazuję tobie=> Tylko Żydom, a nie komu innemu. 
Wywyższy cię=> Ześle błogosławieństwa doczesne wyobrażające błogosławieństwa w 1000-
leciu na tych warunkach. 

5Moj.28:12 Będziesz pożyczał=> To proroctwo jak się okazuje dziś, wypełniło się z zadziwiającą 
dokładnością po 32 stuleciach. 

5Moj.28:15 Te przekleństwa=> Nieszczęścia i złe jako kara. 

5Moj.28:49 Naród z daleka=> Przy końcu wieku Żydowskiego, Rzymianie najechali na Palestynę i zburzyli 
ją. Wypełnienie się tego proroctwa pokazuje, że Prawo Zakonu posiada jeszcze swą siłę nad 
cielesnym Izraelem. 

5Moj.28:52 Oblęże cię=> W roku 69 i 70 oblegli Rzymianie Jeruzalem i do szczętu zniszczyli. 

5Moj.28:63 I stanie się=> Dziś widzimy, że się stało. 

5Moj.28:64 Między wszystkie narody=> Przez cały W.Ew. przekleństwo Zakonu pozostawało w pełnej sile 
na Izraelu. 

5Moj.28:65 Nie wytchniesz sobie=> Anglicy twierdzą, że oni są tymi dziesięcioma pokoleniami będącymi w 
rozproszeniu, "czyli dziesięć pokoleń zaginionych". Gdyby tak było, proroctwo to byłoby 
nieważne, bo się na nich nie wypełnia. 

5Moj.29: 5 Lat czterdzieści=> Figuruje przeciąg W.Ew. 

5Moj.29:19 Pijaną=> Upijanie się fałszywymi naukami. 

5Moj.29:29 Rzeczy tajemne=> Władzy okultyzmu świata duchowego. 
   Tajemnice "przyszłych wieków", poza 1000-leciem. W Słowie Bożym tak wiele znajduje się 
rzeczy, iż możliwe jest uczynić go prostym, jasnym wyraźnym, podstawowym tak, że wszelkie 
spekulacje i zgadywania są bez wymówki. 
A jawne=> Objawione w Słowie Bożym naszego niebieskiego Ojca. 



5Moj.30: 1 Gdy tedy przyjdą=> W 1000-leciu (przekleństwa Prawa Zakonu, które dotąd trwają. 

5Moj.30: 6 I obrzeże Pan=> Wyobraża odcięcie, odłączenie od wszelkich cielesnych pożądliwości i dążeń. 

5Moj.30:15 Otom położył=> Mojżesz typ na Chrystusa w chwale. 
Przed oczy twoje=> Izraela, typ na rodzaj ludzki. 
Dziś=> Wyraz "Dziś" jest tu użyty w tym samym znaczeniu, jak był użyty przez naszego Pana, 
gdy mówił do łotra. 
   Typ na 1000-lecie -- dzień próby dla świata. 
Żywot i dobre=> Typ na doskonały żywot na ziemi, o który rodzaj ludzki ubiegać się będzie w 
1000-leciu. 
Także i śmierć i złe=> Typ na wtórą śmierć dla niepoprawnych grzeszników. 

5Moj.30:17 Kłaniał bogom=> Śmierć jest nieprzyjacielem. 
Obcym=> Figuralnie: bogactwa, sława, rodzina, samolubstwo itp.. 

5Moj.30:19 Obierz żywot=> Figuralnie przedstawia wybór, który okaże każdy człowiek swoim 
postępowaniem w 1000-leciu. W rzeczywistości Izrael nie mógł zachować Prawa Zakonu, bez 
względu na ile się starał to czynić, gdyż Zakon był miarą doskonałego człowieka. 

5Moj.31: 3 Jozue=> Typ na Chrystusa. 

5Moj.31: 9 Napisał ten Zakon=> Prawdopodobnie pierwsze pięć ksiąg Pisma Św. Co się zaś tyczy śmierci i 
pogrzebu Mojżesza zapewne było dodane przez jego zastępcę lub pomocnika. 

5Moj.31:11 Przed Izraelem=> Tym sposobem kapłani nie mieli sposobności mieszać się do spraw ludu. 

5Moj.31:26 Przy stronie do skrzyni=> To pokazuje, że Chrystus wypełnił wszystkie wymagania Zakonu, 
doskonałego Prawa Bożego, jak również pokazuje, że On otrzyma władzę wykonywania prawa. 

5Moj.32: 2 Jako deszcz=> "Słowa, które ja wam mówię, duch są i żywot". Jan.7:46. 
Jako rosa=> "Wszyscy dawali mu świadectwo i dziwowali się wdzięczności onych słów, które 
pochodziły z ust jego". Łuk.4:22. 
Jako drobny deszcz=> "I nie mogli go podchwycić w mowie jego i umilkli". Łuk.20:26. 

5Moj.32: 4 Sprawy są doskonałe=> Bez względu, że Bóg pozwala ludziom i Aniołom, aby czynili złe. 
   Wady umysłowe, moralne i fizyczne rodzaju ludzkiego nie są dziełem Boga. 
   Adam był umysłowo i moralnie doskonały. 
   Szatan był stworzony doskonałym, lecz odpadł od doskonałości przez swe ambicje. 

5Moj.32:11 Jako orzeł=> Orzeł obraca kolczastą stronę gniazda do środka, ażeby orlęta opuściły gniazdo i 
nauczyły się fruwać. 

5Moj.32:22 Albowiem ogień=> Ogień gorliwości Pańskiej. 
I będzie gorzał=> "Zniszczeją od głodu i będą trawieni gorączką". 
Najgłębszego piekła=> Szeol -- zniszczenie, stan śmierci, figuralnie wyobraża zupełne 
zniszczenie królestwa Żydowskiego. 

5Moj.32:26 Pamiątkę ich=> Przyjemne wspomnienie, łaskawe względy. 

5Moj.32:35 Pomsta=> Czas wielkiego ucisku. 

5Moj.32:36 Pan sądzić będzie=> Jehowa jest najwyższym sędzią, a jednak "Ojciec nikogo nie sądzi, ale 
wszystek sąd oddał Synowi". Jan.5:22. 

5Moj.32:43 Weselcie się=> W czasie naprawienia wszystkich rzeczy. 
Narody=> Cały rodzaj ludzki. 
Z ludem jego=> Potem, gdy gniew Boży przeciw Izraelowi dokonał swego dzieła. 

5Moj.32:49 Na górę Nebo=> Możliwe, iż była to ta sama góra, z której Eliasz był wzięty w górę. 

5Moj.33: 2 Pan z Synaj=> Figuruje Królestwo Boże. 

5Moj.33: 3 Do nogi twej=> Nie literalne nogi, podobnie jak to wyrażenie jest użyte w tekście: "I staną nogi 
jego w on dzień na górze oliwnej". Zach.14:4. 

5Moj.33:17 Narody zbodzie=> Potomkowie Józefa, Żydzi w obecnych czasach opanowali finansowo 
wszystkie narody tak dalece, że starają się ich pozbyć. 

5Moj.34: 1 Wstąpił Mojżesz=> Po naszym Panu jest to najwznioślejszy charakter znany w historii; mocny, 
pokorny, rozumny, miłujący, łagodny, sprawiedliwy, miłosierny, wierny, poświęcający się. 
Na wierzch pagórka=> Na wysokość 3586 stóp nad poziomem morza. 

5Moj.34: 4 Tać jest ziemia=> Wyobraża błogosławieństwa 1000-lecia. 
Pokazałem ją=> Teraz widzimy oczyma wiary. 
Nie wnijdziesz=> Kościół wie, że nigdy tych błogosławieństw nie otrzyma. 

5Moj.34: 5 Mojżesz=> Tu Mojżesz figuruje Zakon, który musi się skończyć, zanim lud mógłby wejść do 
odpocznienia. 

5Moj.34: 6 Nie dowiedział się nikt=> To figuruje tajemnicze zachowania człowieczeństwa Chrystusowego. 
O grobie=> Wskazuje na typ, że nadzieja Kościoła nie jest Restytucją, a grób wskazuje na 
nadzieję Restytucji. 
Aż do dnia tego=> Figuruje, że Zakon gdy przestanie istnieć, już więcej nie ożyje. 



   Pan Bóg nie dozwolił szatanowi, aby ciało Mojżesza dostało się w ręce Izraelitów, bo to 
mogłoby się stać przyczyną, że Żydzi oddawaliby mu bałwochwalczą cześć. 

5Moj.34: 9 Tedy Jozue=> Typ na nowy Zakon i jego pośrednika Jezusa Chrystusa. 
Jako Pan przykazał=> W 1000-leciu Chrystus nie będzie czynił nic takiego dla rodzaju ludzkiego, 
co gwałciłoby prawo Boże. 

5Moj.34:10 Znał Pana twarzą w twarz=> Figuralne wyrażenie dla przedstawienia ścisłej społeczności z 
Bogiem. 

Joz. 1: 1 Mówił do Jozuego=> Typ na Chrystusa. 
   Figuruje poselstwo zachęty dla Kościoła w teraźniejszym czasie. 
Sługi Mojżesza=> W porównaniu do stanowiska w dzisiejszych czasach możnaby nazwać 
pierwszy minister. 

Joz. 1: 4 Ziemia Hetejczyków=> Wykopaliska w Azji wykazują, że Hetejczycy w owych czasach byli 
potężnym narodem. 

Joz. 1: 5 Będę z tobą=> Figuruje, że w ciągu 1000-lecia Chrystus zwycięży mocą Bożą. 
   Pan Bóg nie powiedział mu: "Pamiętaj na twój wiek i długie doświadczenie, oraz pierwotne 
powodzenie jako generała". 

Joz. 1: 6 Zmacniajże się=> W ramieniu twoim. 
Mężnie sobie poczynaj=> Trzymaj się mocno na nogach. 
   Miej zupełną ufność nie w sobie, ale w Bogu. 

Joz. 1: 7 Bardzo mężnie=> Bądź moralnie mężnym. 
Nie uchylaj się=> Nie wymagaj za wiele, ani za mało, ale co jest słuszne według prawa Bożego. 
Nagana należy się tym, którzy mniemają, że nauka o wiecznych mękach powinna być ogłoszona 
bez względu czy ona znajduje się w Piśmie Św. czy nie. 
______________________ 
MANNA - 26 GRUDNIA   
-------- "Tylko się zmacniaj, i bardzo mężnie sobie poczynaj"; Istnieją różne rodzaje odwagi. 
Jeden rodzi się z egoizmu i pewności siebie, inny z lekkomyślności, która nie liczy się z 
trudnościami. Lecz odwaga, którą Pan wpaja i którą starają się posiąść wszyscy duchowi 
Izraelici, jest odwagą, która z opanowaniem spokojnie przyjmuje napotykane próby i trudności, 
pokornie zdając sobie sprawę z niedostatków w tym zakresie. Ta odwaga jest podtrzymywana 
przez wiarę w Pana, przez ufność w Boskie obietnice, dzięki którym duchowi Izraelici mogą być 
mocni w Panu i w sile Jego mocy.-------- 

Joz. 1: 8 We dnie i w nocy=> Nie ma się rozumieć literalnie, lecz oznacza, że Słowo Boże ma być za 
pośrednika i kierownika we wszystkich sprawach życia. 

Joz. 1: 9 Rozkazałem ci=> Nie zapominaj, że w rzeczywistości ja mam staranie o wszystkim i że mi się 
pewnie wszystko powiedzie. 

Joz. 1:11 Po trzech dniach=> Dni te reprezentują piąty, szósty i siódmy 1000-letnie dni. 
Przygotujcie żywność=> Wyobraża Kościół ze swoim Panem jako chleb z nieba. "Albowiem 
jednym chlebem wielu nas jest". 1Kor.10:17. 

Joz. 2:18 Czerwonego sznuru=> Symbol krwi odkupienia. 

Joz. 3: 1 Przyszli do Jordanu=> Wyraz Jordan znaczy "osądzony", "potępiony", co figuruje, że rodzaj 
ludzki jest pod przekleństwem już od 6000 lat. 
   W sprawie Nowego Stworzenia Jordan wyobraża ofiarowanie się Bogu. 

Joz. 3: 7 Rzekł Pan do Jozuego=> Typ na Chrystusa. 
   Figuruje poselstwo zachęty dla Kościoła w teraźniejszym czasie. 

Joz. 3:10 Wypędzi=> Zniszczy, lecz nie pośle na wieczne męki. 
Przed twarzą waszą=> "Pańska jest ziemia" (Ps.24:1). Pan Bóg ma prawo uczynić ze swoim jak 
mu się podoba. 
Chananejczyka...=> Te narodu reprezentują różne słabości upadłej ludzkiej natury, które będą 
zupełnie zniszczone w 1000-leciu. 

Joz. 3:11 Oto skrzynia Pańska=> Typ na Chrystusa. 

Joz. 3:15 Nogi kapłanów=> Typ na Królewskie kapłaństwo. 
Omoczyły się=> Wyobraża, że zanim ktokolwiek z ludu będzie mógł przejść Jordan, pierwej 
ostatni członkowie Królewskiego Kapłaństwa przejdą. 

Joz. 3:16 W jednej kupie=> W roku 1267 z powodu obsunięcia się góry uformowała się tam tak, że przez 
kilka godzin koryto rzeki Jordan w tym miejscu stało się suszą. Stąd przypuszczenie, że coś 
podobnego mogło się wówczas wydarzyć. 
Bardzo daleko=> na znaczną przestrzeń. 
Od miasta Adama=> Około 20 mil w górę rzeki, gdzie się znajduje zwężone koryto rzeki. 

Joz. 3:17 Wpośród Jordanu=> Figuruje Królewskie kapłaństwo, wydające swe życie za życie świata. 

Joz. 4: 9 Dwanaście kamieni=> Figuruje 144000 wybranych. 



Joz. 4:14 Wywyższył Pan Jozuego=> Typ na Chrystusa. 

Joz. 4:18 Na miejsce swoje=> Figuruje wtórą śmierć, która będzie udziałem tych wszystkich, co odrzucą i 
wzgardzą łaską Bożą przygotowaną dla wybawienia rodzaju ludzkiego. 

Joz. 5: 3 I obrzezał synów=> Odcięcie cielesnych pożądliwości nadziei i zabiegów. 

Joz. 5: 6 Czterdzieści lat=> Figuruje przeciąg W.Ew. 

Joz. 5: 7 Obrzezał Jozue=> Figuruje, że pierwsze dzieło w 1000-leciu będzie ofiarowanie się Bogu. 
   Co się tyczy Kościoła to oznacza odrzucenie od siebie grzechu. 

Joz. 5:10 Obchodzili święto przejścia=> Figuruje, że w 1000-leciu dzieło odkupienia przez drogocenną 
krew Chrystusa będzie głoszone, aby ci co uwierzą i będą postępować odpowiednio mogli stać 
się ludem Bożym. 
   Zaś co się tyczy Kościoła, reprezentuje społeczność ofiary z Chrystusem. 

Joz. 5:12 Urodzajów ziemi=> Figuruje nowe źródło duchowego pokarmu dla podtrzymania życia w czasie 
1000-lecia. 
   W sprawie członków Kościoła znaczy każde słowo, które pochodzi z ust Bożych. 

Joz. 6: 1 A Jerycho=> Figuruje różne niedoskonałości i słabości ciała Kościoła. 

Joz. 6:20 Trąbiono w trąby=> Wyobraża głoszenie Słowa Bożego przez Kościół, jak również sprzeciwianie 
się grzechowi, a posłuszeństwo Bogu. 
I upadł mur=> Możliwe, że wibracja w powietrzu spowodowana krzykiem licznego ludu i głosu 
trąb była przyczyną upadku murów. 
   To figuruje zupełne obalenie mocy grzechu. 

Joz. 6:21 Wytracili wszystko=> Nie stała się im niesprawiedliwość, gdyż znajdowali się pod przekleństwem 
śmierci. 
Mężów i niewiasty=> Figuruje zupełne zniszczenie grzechu we wszystkich jego kierunkach i 
formach. 

Joz. 6:24 I złoto=> wyobraża nasze bogactwo. 
Naczynia żelazne=> Wyobraża naszą zwykłą posiadłość. 

Joz. 6:25 Rachabę=> Typ na W.G. 
   Figuruje, że niektóre członki Kościoła były niegdyś przeciwnikami nowej natury, przemieniły się 
na narzędzia sprawiedliwości, jak w talentach mowy i śpiewu. 

Joz. 7: 1 Albowiem Achan=> Figuruje tych co pozornie przystępują do Boga a w gruncie, w skrytości 
miłują i uprawiają grzech. 

Joz. 7:25 I rzekł Jozue=> Jako przykład niedorzeczności Modernistów (krytykujących Pismo Św.) 

Joz. 8:33 górze Garyzym=> Wierzchołki góry Garyzym są 800 stóp wysokie i około mili oddzielone jeden 
od drugiego doliną 1500 stóp szeroką. Akustyka (odbijanie się głosu) jest taką, że będąc na 
jednym wierzchołku, z łatwością można rozmawiać z osobą na drugim wierzchołku lub będącą w 
dolinie. 

Joz.10:10 Potrwożył je Pan=> Nie Jozue. 
w Gabaon=> Typ na wyzwolenie i zebranie przez Boga Izraela. 

Joz.10:12 Mówił Jozue=> Typ na Chrystusa. 
Słońce=> Szemech, światło słoneczne. 
Zastanów się=> Dum, zaciemnij się, niech trwa ciemność towarzysząca burzy gradowej, która 
tak bardzo przestraszyła Amorejczyków. 
A miesiącu=> Jareach, światło księżyca. 

Joz.10:13 I słońce=> Szemech, światło słoneczne. 
Zastanowiło się=> (Dum, zaciemnij się, niech trwa ciemność towarzysząca burzy gradowej, która 
tak bardzo przestraszyła Amorejczyków.). 
I księżyc=> Jareach, światło księżyca. 
Stanął=> Amad, nie świecił. 
Nad nieprzyjacioły=> Amorejczycy byli czcicielami słońca i księżyca, a kiedy one przestały 
świecić, można sobie wyobrazić jak wielka opanowała ich trwoga. 
Tedy słońce=> Szemeh, światło słoneczne. 
stanęło=> Stanęło, było jak przedtem. 
   Figuruje moc i władzę, jaką okaże Chrystus w czasie wielkiego ucisku. 
Nie pospieszyło się=> Według swego właściwego biegu. 
Zachodzić=> Bo, znaczy wejść. 
Cały dzień=> W Syrii słońce zwykle świeci jasno, lecz przy tej okazji słońce nie wyszło spoza 
chmur cały dzień. 

Joz.10:42 I ich ziemię=> Przy końcu szóstego roku prowadzenia wojny wszedł Jozue do ziemi 
Chananejskiej. 

Joz.11:23 Wziął wszystkę ziemię=> Przy końcu 6-ciu lat wojny gdy weszli do Chanaan. 

Joz.13:22 I Baalama=> Typ na klasę, która uczy kłamstwa dla korzyści. 



Joz.14: 8 Lecz bracia moi=> Nie potępia tu swych braci, którzy zgrzeszyli. 

Joz.14: 9 Tobie w dziedzictwo=> Kaleb nie spodziewał się, ani była mu obiecana nagroda w niebie. 

Joz.14:10 Czterdzieści pięć lat=> Ogniwo nr 22 Chronologii Biblijnej. 
   Lat 46 po wyjściu z Egiptu. Możliwe iż to figuruje podział ziemi, jaki się stanie w swoim czasie. 

Joz.14:12 Enakitowie=> Figuruje obyczaje i porządki religijne, wystawność, ambicję i pychę kościelnictwa. 

Joz.14:14 statecznie chodził=> Słowa te mają tym większe znaczenie, że Kaleb był przybranym Izraelitą 
(prozelitą, tj.. nawróconym na żydowską religię). 

Joz.17:12 Mieszkał w onej ziemi=> Gdyby Żydzi mieli czekać na zupełne opanowanie ziemi, zanim 
rozpoczęło się prawo Jubileuszowe, to nie mogliby go wcale rozpocząć. 

Joz.20: 2 Miasta ucieczki=> Chrystus jest naszą ucieczką od wymagań sprawiedliwości. 

Joz.20: 3 Zabił człowieka=> Nefesz, duszę, istotę. 
Nie chcąc=> Sąd musiał zdecydować, czy morderca zabił swoją ofiarę czyhając, śledząc lub 
napadł na niego skrycie, w złości, podstępnie, czy byli ze sobą w gniewie, czy zabity był 
znienawidzony itp.. 
i z nieświadomości=> Chrystus jest ucieczką, lecz tylko dla tych, co popełnili grzech ze słabości 
ciała, lub nieświadomości. 
Któryby chciał się mścić=> "Straszna jest rzecz wpaść w ręce Boga żywego". Żyd.10:31. 

Joz.20: 6 Do śmierci arcykapłana=> figuruje nowy okres czasu, kiedy Kościół będzie przedstawiony przed 
obecność Ojca bez zmazy, gdy ostatni członek Najwyższego Kapłana umrze. 

Joz.23: 4 Narody pozostałe=> Gdyby Żydzi mieli czekać na zupełne opanowanie ziemi, zanim rozpoczęło 
się prawo Jubileuszowe, to nie mogliby go wcale rozpocząć. 

Joz.23:15 Każde słowo złe=> Nieszczęścia i kary. 

Joz.24: 1 Wszystkie pokolenia=> Przedstawicieli pokoleń. 

Joz.24: 6 Z Egiptu=> typ na królestwo ciemności. 
Egipcjanie=> typ na przeciwników ludu Bożego. 
Z jezdnymi=> typ na upadłych aniołów i upadłych ludzi. 

Joz.24: 7 I przywiódł morze=> figura wtórej śmierci. 

Joz.24: 9 Przyzwał Baalama=> Typ na klasę, która uczy kłamstwa dla korzyści. 

Joz.24:15 Obierzcie sobie dziś=> "I długo będziecie chromać na obie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, 
idźcie za nim" -- "Dziś jeślibyście głos jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych". 
1Król.18:21; Żyd.4:7. 
Dom mój=> Znaczy ćwiczenie dzieci w bojaźni Bożej. 
______________________  
MANNA - 5 GRUDNIA   
-------- 
Niech inni czczą kogo chcą i co chcą, lecz my, którzy doznaliśmy, że Pan jest łaskawy, którzy 
poznaliśmy Go przez Jego Słowo, przez Jego opatrzności i przez moc Jego Ducha, która nas 
pobudziła do nowości życia, nie możemy czynić niczego innego, jak czcić Boga. Czcząc Go 
musimy Mu ufać bez zastrzeżeń. A ufając Mu bez zastrzeżeń z zadowoleniem będziemy 
postępować drogą, którą nam wskazuj°. Ufając i postępując w ten sposób jesteśmy zadowoleni 
ze wszystkiego, co nas spotyka, gdyż ręka, która nas prowadzi, jest Jego ręką. I bądźmy pewni 
że postępując tak za prawdziwym Pasterzem, ostatecznie dojdziemy do owczarni Królestwa. W 
tej pewności mamy radość, pokój i błogosławieństwo serca, nawet "w domu pielgrzymstwa 
naszego".   
-------- 

Joz.24:20 I utrapi was=> Figuruje, że Bóg pośle silne złudzenie tym, co przyjąwszy Prawdę, nie żyli 
odpowiednio do znajomości, nie umiłowali jej. 

Sędz. 1: 5 Chananejczyk=> znaczy mieszkaniec nizin. 
Ferezejczyk=> Mieszkaniec gór. 

Sędz. 2:11 Synowie Izraelscy=> wielu z nich lecz nie wszyscy. 

Sędz. 3: 8 Przez osiem lat=> Ostateczna kara, - "siedem kroć" - nie mogła stanowić siedem literalnych lat. 

Sędz. 3: 9 Wybawiciela=> Sędzia w dawnych czasach był tym, co wymierzał sprawiedliwość, uwalniał 
uciśnionych: Przeszły sędzia świata będzie ich wybawicielem. 

Sędz. 3:14 Osiemnaście lat=> Ostateczna kara, - "siedem kroć" - nie mogła stanowić siedem literalnych lat. 

Sędz. 4: 3 Dwadzieścia lat=> Ostateczna kara, - "siedem kroć" - nie mogła stanowić siedem literalnych lat. 

Sędz. 5: 4 Pola Edom=> Typ na chrześcijaństwo. 
Ziemia=> Typ na obecnie istniejący porządek rzeczy. 

Sędz. 6:21 Spalił mięso=> Władza i siła aniołów przechodzi ludzką. 

Sędz. 6:22 Anioł Pański=> Objawił się w ludzkiej postaci. 

Sędz. 6:24 Pan pokoju=> Jehowa - szalom. Pokój Jehowy. 



Sędz. 6:34 Przyoblókł Gedeona=> Typ na Chrystusa. 
Zatrąbiwszy w trąbę=> Figuruje na powołanie wiary w Jezusa Chrystusa. 
Zwołał=> Figuruje usprawiedliwienie. 

Sędz. 7: 1 Który jest Gedeon=> Typ na Chrystusa. 
Obóz Madiański=> Wyobraża: świat, ciało i szatana. 

Sędz. 7: 3 Niech się wróci=> Wyobraża powołania do ofiarowania. 

Sędz. 7: 4 Do wody=> wyobraża Prawdę. 

Sędz. 7: 6 Chwytali rękami=> Symbol energii. 
Do ust. swoich=> Tym sposobem nie potrzebowali się zniżać, co wyobraża utrzymanie godności 
człowieczeństwa: pokazuje również energię i dyskrecję, w piciu z podniesioną głową, przyznając 
tym sposobem, że Prawda pochodzi z góry od Ojca światłości. 
Ukląkł na kolanach=> figuruje tych co się niewolniczo uniżają przed ludźmi. 

Sędz. 7:20 Zatrąbiły w trąby=> figuruje głoszenie Prawdy. 
Potłukły dzbany=> Wyobrażają nasze ciała - gliniane naczynia. 
Pochodnie=> "Wy jesteście światłością świata". Mat.5,14 
Miecz Pański=> Jehowy, naszego Wodza. 
I Gedeonów=> Chrystusowy. 

Sędz. 7:23 Mężowie Izraelscy=> Wyobraża innych niż M.St., których Pan użyje w pokonaniu jego 
nieprzyjaciół. 

Sędz. 8: 4 Do Jordanu=> Co się tyczy M.St., Jordan wyobraża ofiarowanie się aż do śmierci. 

Sędz.11:17 Edomski=> Typ na Chrześcijaństwo. 

Sędz.11:31 Będzie Panu=> Poświęcone na Jego służbę. 
Ofiarować je będą=> Będą ofiarować Bogu. 

Sędz.11:40 Aby rozmawiały=> Właściwie aby lamentowały z nią. 

Sędz.13: 1 Czterdzieści lat=> Ostateczna kara, - "siedem kroć" - nie mogła stanowić siedem literalnych lat. 

Sędz.13: 3 Okazał=> W ludzkiej postaci. 

Sędz.13: 8 Mąż Boży=> Anioł który się ukazał w ludzkiej postaci. 

Sędz.13:21 Poznał Manue=> Bo się nie okazał więcej jako człowiek. 

Sędz.14: 8 Rój pszczół=> Niedawno temu jeden człowiek w Michigan znalazł zdechłego szopa (zwierzę), w 
którym był dziki miód. 

Sędz.15:19 I wrócił się duch jego=> Ruach, żywotność -- wróciła siła. 

Sędz.16:19 Na łonie swoim=> Podobnie i ci co są mocnymi w panu, mogą znaleźć się w niebezpieczeństwie 
zaśnięcia na łonie nowoczesnej Dalili tj.. kościelnictwa. 

Sędz.16:21 Wyłupili mu oczy=> Wyobraża jak Kościół stracił oczy wyrozumienia w Średniowieczu. 
I musiał mleć=> Tym sposobem Kościół przygotowywał pewnego rodzaju pokarm dla wielu, 
będąc niewolnikiem, poddany wpływom światowym. 

Sędz.16:22 Poczęły odrastać=> Wyobraża wzrastającą siłę teraźniejszej Prawdy. 

Sędz.16:23 Dagonowi bogu swemu=> Wyobraża nowoczesną Ewolucję. 

Sędz.16:30 Niech umrze dusza=> Nefesz, istota. 
Upadł dom=> Po śmierci ostatniego członka Kościoła tj.. Ciała Chrystusowego, obecne systemy 
świata, jak również i Chrześcijaństwo. 

Sędz.19: 1 I stało się=> Sprawozdanie tej powieści podaje zupełne wyniszczenie pokolenia Beniamina. 

Ruty. 1: 1 Niektóry mąż=> Niektórzy popełniają błąd, przekładając doczesne powodzenie nad cierpienie z 
ludem Bożym. 

Ruty. 1:20 Nie nazywajcie mię Noemi=> Noemi znaczy: Przyjemna, miła. 
Ale zwijcie Mara=> Gorzkość. 

Ruty. 1:22 Z nią=> Same, bez żadnej ochrony, lecz bez napaści, co pokazuje ogólne prawo i porządek, jaki 
wówczas panował w Izraelu. 

Ruty. 2: 4 Pan z wami=> Bardzo mało pracodawców pozdrawia dziś w ten sposób robotników. 
Niechże ci Pan błogosławi=> dziś mało znajdzie się takich, co w taki sposób odpowiedzieliby na 
podobne pozdrowienia. To pokazuje, że ludzie nie byli tak upadłymi w owych czasach i dalekimi 
byli od małp. 

Ruty. 3:14 Niech nikt nie wie=> Porada jaką dała Noemi swojej synowej, prawdopodobnie nie wydała się 
Boozowi naganną. 

Ruty. 4: 1 Potem Booz=> Typ na Chrystusa, stał się zięciem Noemi -- typ na Ewę, aby mógł odkupić Rutę -
- typ na Kościół i jej rolę -- typ na świat. 
(Myśl podana tu odnośnie tego tekstu zdaje się być dodatkiem C.J. Woodwortha -TP. 70'39) 

1Sam. 1:15 Utrapionego ducha=> Ruach, umysł, usposobienie, uczucie. 

1Sam. 1:22 Zostawię dzieciątko=> W tym znaczeniu, że będzie się mogło obejść bez matki, prawdopodobnie 
gdy miał 12 lat. 



Zostanie tam zawsze=> Największą radością poświęconych rodziców powinno być, aby ich 
dzieci były zupełnie poświęconymi Bogu. 

1Sam. 2: 1 Wywyższon jest róg mój=> Róg jest symbolem władzy. 

1Sam. 2: 6 W wodzi do grobu=> Szeol, zniszczenie, stan śmierci. 
I nagrodzi=> Przez wzbudzenie i zmartwychwstanie ze stanu śmierci. 

1Sam. 2: 8 Pańskie są grunty=> Święci, M.St. 
ziemi=> Nowego społecznego porządku. 

1Sam. 2:11 A dziecię służyło=> Jest to błędne mniemanie, że młode lata począwszy od 10 lat, powinno się 
spędzać na zabawie. 
Panu=> Rodzice popełniają błąd myśląc, że dzieci nie mogą ocenić rzeczy duchowych we 
wczesnej młodości. 

1Sam. 2:18 Ale Samuel=> Jako naturalny wynik wpływu rodziców. 

1Sam. 2:30 Czcić będą=> W swoim czasie i w swój własny sposób. 
______________________  
MANNA - 10 GRUDNIA   
-------- 
Jeśli Panu spodobało się dać nam sposobność pracy w jakiejkolwiek dziedzinie Jego służby, 
powinniśmy przystąpić do niej szybko i z energią - z gorliwości dla Niego i dla sprawy, do której 
nas powołał. To jest jedyny stan możliwy do przyjęcia przez Niego. Jeśli jesteśmy leniwi, nie 
uważamy na sposobności, to z pewnością będą one od nas odsunięte i dane innym, ponieważ 
Pan jest zdolny wzbudzić tego lub owego do służenia Jego sprawie bez zmuszania naszej 
niezależnej, wolnej woli i ingerowania w jej wolność. Oceniajmy coraz bardziej przywilej, jakim 
się cieszymy, który pozwala nam być współpracownikami Boga, szczególnie w związku z wielką 
posługą, którą nasz Pan i Mistrz Jezus wykonuje. Do współudziału w tej posłudze zostaliśmy 
powołani.   
-------- 

1Sam. 3: 1 Było drogie=> cenne. 

1Sam. 3:10 I rzekł Samuel=> Figuruje gotowość, wierność dzieci Bożych czynienia Jego woli. 
Sługa twój słucha=> Często się zdarza, że sługa ciągle chce mówić i żąda, żeby go Pan słuchał i 
pełnił jego wolę. 

1Sam. 3:15 I spał Samuel=> Został wzruszony wiadomością, a będąc pokorny i łagodny, nie śmiał oznajmić 
otrzymanego poselstwa. To pokazuje ducha w jakim powinno się przemawiać do ludu Bożego o 
karach, jakie Bóg ma dopuścić na Babilon. 

1Sam. 3:18 ______________________  
MANNA - 2 LISTOPADA 
-------- 
Nie wiemy, co jest właściwe dla naszego najwyższego dobra. Czasami te rzeczy, o które 
prosimy i których pragniemy, uznając je za dobre, w rzeczywistości mogą być dla nas 
niekorzystne. Błogosławieni, którzy są w stanie wiarą przeniknąć mrok każdej próby, trudności, 
zawiłości i stwierdzić, że "zna Pan tych, którzy są jego" oraz, że On powoduje, by wszystkie 
rzeczy działały wspólnie dla ich dobra. Mamy cierpliwie czekać na Pana i cierpliwie przyjmować 
wszelkie doświadczenia jako wyraz Jego opatrzności, nie kwestionując mądrości, miłości i mocy 
Tego, z kim mamy do czynienia.   
-------- 

1Sam. 4: 4 Cherubach=> Między Miłością i Mocą na podstawie, którą jest Sprawiedliwość wyobrażona w 
ubłagalni. 

1Sam. 6:19 Pobił ludu pięćdziesiąt tysięcy i siedemdziesiąt mężów=> Ci jednak nie poszli na wieczne męki. 

1Sam. 6:20 Do kogo pójdzie=> To wyobraża Jego obecność. 

1Sam. 7:10 Przed Izraelem=> Figuruje staranie Pańskie o duchowego Izraela. 

1Sam. 7:15 Dni żywota swego=> Z Boskiego punktu zapatrywania, Samuel sądził Izraela pomimo, że lud 
wybrał sobie króla. 

1Sam. 8: 6 Daj nam króla=> W podobny sposób pierwotny Kościół na początku W.Ew. zażądał ziemską 
głowę -- papieża. 
Modlił się Samuel=> Nie próbował sam decydować w tej sprawie, biorąc za to odpowiedzialność, 
przez co zostawił dobry przykład. 

1Sam. 8:19 Niech król będzie=> Zamiast republikańskiej formy rządu, którą Bóg w Izraelu postanowił. 

1Sam. 9: 2 Głową był wyższy=> Z tego powodu mógł być rozpoznany przez czarownicę z Endor. 

1Sam.10:16 Nie oznajmił mu=> Zapewne z rozporządzenia Samuela. 

1Sam.10:19 Od złego waszego=> Różne zło posłane na nich jako kara. 



Przed Panem=> Postępowanie Izraela, ażeby Pan uczynił wybór, wielce różni się od 
dzisiejszego sposobu, jaki się odbywa przy wyborach, tak w urzędzie cywilnym jak i w 
kościołach. 

1Sam.10:21 Na Saula=> Saul znaczy "Pożądany" i w tym przypadku figuruje Chrystusa, Który jest 
"Pożądaniem wszystkich narodów". 

1Sam.10:22 Oto się skrył=> W zupełnym przeciwieństwie do innych, tak w świecie jak i w nominalnym 
chrześcijaństwie. 

1Sam.10:24 Nie masz mu równego=> "Zacniejszy nad innych dziesięć tysięcy", "Wszystek jest pożądany". 
Piśń.5:10,16. 
Zakrzyknął lud=> Figuruje okrzyk radości, jaki świat wyda, gdy się dowie o obecności swego 
Króla i Wybawiciela. 

1Sam.10:26 Szły za nim wojska=> Figuruje M.St. 

1Sam.10:27 Ludzie niepobożni=> Dzieci Beliała -- wyobrażają tych, o których Pan Jezus mówił w 
przypowieści, co nie chcieli ażeby On nad nimi panował, licząc w to i tych, co źle mówią o 
członkach Ciała Chrystusowego, z którymi mają styczność. 

1Sam.11: 6 Duch Boży wstąpił na Saula=> Umysł, uczucie Saula zostały pobudzone bez szczególnego 
wpływu na jego uczucia moralne. 

1Sam.12: 5 Świadkiem Pan=> W naszych czasach nawet najzacniejsi urzędnicy mają swoich przeciwników i 
oszczerców. 

1Sam.12:18 I spuścił Pan deszcz=> W Palestynie deszcz nie pada od końca kwietnia do początku 
października. 

1Sam.12:23 Modlić się za wami=> To pokazuje zacność charakteru Samuela. 

1Sam.13: 9 Ofiarę całopalenia=> Możliwe, że nieuznanie Saula, jako figuralnego pośrednika, znaczy 
odrzucenie Chrystusa przez cielesnego Izraela, Jego misyjnego posłannictwa przez trzy i pół 
roku po ustanowieniu Królestwa w zarodku przy pierwszym przyjściu Chrystusa. 

1Sam.13:14 Pan znalazł męża=> To było powiedziane około czasu, gdy się urodził Dawid, podobnie Bóg 
wybrał Jakuba, Pawła i innych, zanim się urodzili. 
Według serca swego=> W tym sensie, że był pełen wiary w Boga, starał się czynić cokolwiek 
sprawiedliwego. 

1Sam.14: 1 Ojcu nie oznajmił=> W tym sensie, że był pełen wiary w Boga, starał się czynić cokolwiek 
sprawiedliwego. 

1Sam.14: 6 Pan uczynił przez nas=> Wiara Jonatana w Boga była powodem wielkiej miłości Dawida ku 
Jonatanowi. 

1Sam.14:15 W strachu Bożym=> Elohim, wyraz często tłumaczony jako "Bóg". 

1Sam.14:39 Jonatanie synu=> Pokazana miłość Saula ku Jonatanowi. 

1Sam.15: 3 Pobij Ameleka=> Typ na rozmyślnych grzeszników w 1000-leciu. 
   Nie stała się im krzywda, bo jednak znajdowali się pod wyrokiem śmierci. 
I wytrać ich=> Lecz nie posłał ich na wieczne męki. 
Nie folguj mu=> Śmierć od miecza była łatwiejszą niż od zarazy. 

1Sam.15: 9 Lud przepuścił Agagowi=> Wielu poczuwa się by zniszczyć rzeczy niedorzeczne mające 
łączność z grzechem, lecz zostawiają przy życiu sam grzech (króla). 

1Sam.15:13 I Saul=> Tłumacząc się Samuelowi ze swego postępku, okazał wiele obłudy. 

1Sam.15:19 Udał za korzyścią=> na podobieństwo okolicznych narodów, które wychodziły na łup. 

1Sam.15:22 Lepsze niż ofiara=> Wielu z tych co słyszeli głos wołający do nich "wynijdź ludu mój z Babilonu", 
powinno korzystać z tej nauki. 
______________________  
MANNA - 13 MAJA 
---------------------- 
Nasz Niebiański Ojciec życzy Sobie, abyśmy zwracali baczną uwagę na Jego Słowo i nawet 
przez chwilę nie myśleli, że możemy je ulepszyć lub że czas i okoliczności mogą zmienić 
stosowność okazywania Mu przez nas posłuszeństwa. Bądźmy posłuszni Pańskiemu głosowi i 
trzymajmy się blisko Pana, nie obawiając się rezultatów, lecz wierząc, iż Ten, który nas strzeże 
nie drzemie ani nie śpi i jest zbyt mądry, by błądzić a także zna każdą sytuację, która może 
zaistnieć w naszym życiu jako wynik naszego posłuszeństwa. 
---------------------- 

1Sam.15:35 Nie widział Saula=> Nie miał z nim nic do czynienia, co pokazuje, że objawienie Samuela przez 
czarownicę, było dziełem upadłych aniołów. 

1Sam.16: 7 Pan patrzy na serce=> A nie patrzy na stanowisko społeczne, ani zacność tych, których chce 
uwielbić. "Widzicie zaiste powołanie wasze bracia, iż nie wielu mądrych według ciała". 1Kor.1:26. 
______________________  
MANNA - 4 MAJA 



---------------------- 
Jeśli stracimy z oczy fakt, że Bóg patrzy na nas, będąc zainteresowany naszą wolą, i jeśli 
myślimy o sobie i Boskiej ocenie nas, mając na uwadze nasze ciało, to bądźmy pewni, iż 
stopniowo popadniemy w ciemność, zamieszanie i zniechęcenie. Z drugiej strony jednak nie 
zapominajmy, że duch, czyli wola, jest traktowany jako żywy z powodu swej sprawiedliwości, 
gdyż on jest w harmonii z Bogiem. Dlatego nigdy nie bądźmy niedbali względem woli lub intencji 
rządzących naszym postępowaniem w życiu, lecz pamiętajmy, że każde zaniedbanie będzie 
oznaczało proporcjonalną utratę duchowego życia. Pragnienie słuszności jest dla nas zawsze 
możliwe, dlatego, tylko absolutnie lojalna wola może być przyjęta przez Boga w Chrystusie. 
---------------------- 

1Sam.16:11 Pasie owce=> Prawdopodobnie iż był uważany przez swoich braci za mało znaczącego, aby 
miał być obecny przy takiej okazji. Nasz Pan był wzgardzony przez swoich braci jak i przez swój 
lud. Odwracali się od Niego. 
Nie usiądziemy=> Do figuralnej uczty sporządzonej z tłustych rzeczy. 
Aż on tu przyjdzie=> Aż Dawid -- typ na Chrystusa, przyjdzie. 

1Sam.16:12 Piękny na wejrzeniu=> Nie miał zmarnowanej swej młodości. 
Pomaż go=> Dawid -- typ na Chrystusa. 

1Sam.16:13 Pomazał go=> Ojciec Dawida jak i jego bracia zapewne nie pojmowali tego pomazania. 
Nad Dawidem=> Oddziaływując na jego umysł. 
   Imię Dawid znaczy "Umiłowany". Kościół jest przyjęty w Umiłowanym. 

1Sam.16:14 Duch Pański=> Poprzednio oddziaływujący na umysł Saula. 
Duch zły=> Smutek, niepewność siebie itd. 
Od Pana=> Z powodu Pańskiego z nim postępowania. 

1Sam.17:23 Imieniem Goliat=> Wyobraża szatana i wszystkich co stoją po jego stronie, starają się przywieźć 
lud Boży w niewolę grzechu: pychę, bojaźń i wątpliwość. 

1Sam.17:32 Mówił Dawid=> Typ na Chrystusa. 

1Sam.17:36 Lwa i niedźwiedzia=> wyobraża wilków, którzy dostają się do owczarni w owczych skórach, aby 
pożreć owce. 

1Sam.18: 1 Dusza Dawida=> Dwie istoty były duchem ze sobą złączone. 

1Sam.18: 3 Jako duszę swą=> Z powodu własnej dążności czynienia woli Bożej, wyobraża także wzajemną 
miłość Nowego Stworzenia w Chrystusie. 

1Sam.18: 4 Jonatan=> Z punktu zapatrywania upadłego człowieka, przez taki postępek miał wszystko 
utracić. 
Dał Dawidowi=> W dowód uznania, że został namaszczony od Pana i wybrany na króla. 

1Sam.18:10 Duch zły=> Smutek, niepewność siebie itd. 
Od Pana=> Z powodu Pańskiego z nim postępowania. 
Prorokował=> Mówił niemądrze, niewłaściwe, głupie rzeczy. 

1Sam.18:11 Rzucił Saul włócznię=> W języku oryginalnym wyraz ten znaczy "zamierzenie, jakoby chciał 
rzucić". 

1Sam.18:12 Bał się Dawida=> "Ciemność nienawidzi światłości" (Jan. 3:20). Nominalni chrześcijanie 
nienawidzą tych, co mają więcej od nich Ducha Bożego. 

1Sam.19: 6 Usłuchał Saul=> Pokazuje, że Jonatan miał wpływ na swego ojca, a tym sposobem miłość dla 
Dawida tym więcej się odznaczała. 

1Sam.20: 2 Aż pierwej oznajmi=> On miał zupełne we mnie zaufanie. 

1Sam.20:14 Także i ty=> Gdy posiądziesz królestwo. 

1Sam.20:15 Domu mego na wieki=> W razie, gdyby przyszła na ciebie pokusa, gdyby potomkowie moi rościli 
prawo do tronu. 

1Sam.20:17 Jonatan przysiągł=> Dawid dochował przymierza w okazaniu względów synowi Jonatana 
Mefibosetowi. 

1Sam.20:41 Po trzy kroć=> Jako okazanie szacunku tak dla osoby, jak i stanowiska swego przyjaciela. 

1Sam.22: 2 Utrapieni=> Przez niesprawiedliwe postępowanie Saula. 

1Sam.23: 2 Mamli iść=> Nigdy nie powinniśmy rozpoczynać walki bez zapewnienia, że walka jest Pańska, 
ani zapominać, że broń nasza nie jest cielesna. 

1Sam.23:16 Wstał Jonatan=> W tym czasie przypomina nam usposobienie Ojców św. względem Kościoła. 

1Sam.24: 9 I pokłonił się=> Dawid typ na Chrystusa. 

1Sam.25:23 Ukłoniła się=> Oddawanie czci Chrystusowi nie znaczy, aby nie miało podobać się Bogu. 

1Sam.26: 7 Spał w obozie=> Uformowanym z wozów. 
Włócznia u głowy=> Dla odróżnienia kto jest wodzem; zwyczaj ten przechował się dotąd u 
Beduinów w Arabii. 

1Sam.26: 9 Dawid=> Typ na Chrystusa. 



1Sam.26:22 Odpowiadając Dawid=> Bez słów była pokazana prawda o winie Saula. 

1Sam.26:24 W oczach Pańskich=> Nie w oczach Saula. 

1Sam.26:25 Odszedł Dawid=> Nie dowierzając Saulowi; to pokazuje, że miłość do nieprzyjaciół 
niekoniecznie znaczy, abyśmy byli przekonani o ich reformie tj.. poprawie, aż po upływie 
pewnego czasu da się widzieć, czy ich przyznanie się do winy i odmiana była rzeczywista, czy 
tylko chwilowym wzruszeniem. 

1Sam.28: 7 Ducha wieszczego=> Łączność ze złymi duchami. 

1Sam.28: 8 Odmienił odzienie=> Na próżno to uczynił, bo przy swoim wzroście mógł być poznanym, gdyż 
"głową był wyższy nad wszystek inny lud". 1Sam.9:2. 

1Sam.28:12 Widziała Samuela=> Postać Samuela była uczyniona przez złe duchy. 

1Sam.28:14 I poznał Saul=> Z opisu czarownicy. 
Schyliwszy się=> Saul wcale się nie zastanawiał, że gdyby Samuel był duchem, to nie okazałby 
się starym i pochylonym, jakim go widział ostatnim razem. 

1Sam.28:15 Rzekł Samuel=> Fałszywe usposobienie Samuela było skierowane, aby utrzymać Saula w 
ułudzie. 
Nie dajesz pokoju=> Złe duchy wiedziały, że Saul wierzył iż Szeol jest stanem śmierci. 
Wzbudzając mnie=> Złe duchy wcale nie mówiły, że one sprowadziły Samuela z nieba. 

1Sam.28:19 Jutro=> Uczeni twierdzą, że złe duchy nie mówiły prawdy, bo walka rozpoczęła się dopiero po 
kilku dniach. 
Ty i synowie twoi=> Dwaj synowie Saula uciekli i żyli jeszcze kilka lat. 
Ze mną będziecie=> W tym samym stanie co Samuel, lecz złe duchy wcale nie obiecywały ani 
nie myślały, żeby Saul był godnym pójścia do nieba. 
Obóz Izraelski=> Zło duchy dobrze wiedziały o demoralizacji i upadłym duchu wodzów 
Izraelskich. 

1Sam.30: 8 Mamyli gonić=> Nigdy nie powinniśmy rozpoczynać walki bez zapewnienia, że walka jest 
Pańska, ani zapominać, że broń nasza nie jest cielesna. 

1Sam.31: 4 Upadł nań=> "Przetoż będą używać owocu dróg swoich, a radami swymi nasyceni będą". 
Przyp.1:31. 

1Sam.31:12 Spalili je tam=> Może z obawy przed jakim napadem i aby ciała nie zostały zniszczone w jako 
inny sposób. 

2Sam. 1: 1 Gdy Dawid wrócił=> Typ na Chrystusa. 
Amalekitów=> Typ na rozmyślnych grzeszników w 1000-leciu. 

2Sam. 2: 1 Pytał Dawid=> Nie chcąc iść wg własnej woli. 
Pana=> Zapewne przez Arcykapłana Abijatara. 

2Sam. 2: 5 Błogosławieni od Pana=> Jest to zupełnie odmienny sposób, aniżeli postąpiłyby złe duchy, bo 
triumfowałyby z powodu śmierci silnego rywala i nieubłaganego wroga. 

2Sam. 2:11 Królem w Hebronie=> Cierpliwie i spokojnie wyczekując właściwego czasu, w którym Pan sam 
uczynił go królem nad całym Izraelem. 

2Sam. 3:39 Niech odda Pan=> w 1000-leciu. 

2Sam. 5: 3 Uczyniłem przymierze=> Prawdopodobnie umowę względem praw i ograniczeń królewskich. 

2Sam. 5: 4 czterdzieści lat=> Przypuszczalnie to figuruje 40 lat Żniwa W.Ew. 

2Sam. 5: 5 siedem lat=> Przypuszczalnie figuruje 7 lat od 1874 do 1881 roku. 

2Sam. 5: 8 Na rynny=> Do przeprowadzenia wody. 

2Sam. 5:19 Mamli iść=> Nigdy nie powinniśmy rozpoczynać walki bez zapewnienia, że walka jest Pańska, 
ani zapominać, że broń nasza nie jest cielesna. 

2Sam. 5:20 Baal Perazym=> Typ na wyswobodzenie zebranego Izraela. 

2Sam. 6: 1 Trzydzieści tysięcy=> W każdym razie jest to rzeczą lepszą i rozumniejszą, aby w sprawach 
odnoszących się do służby Bożej lud Boży w nich brał udział. Z tego powodu jest rzeczą 
pożądaną, aby mieć kilku starszych nawet gdy zgromadzenie nie jest zbyt liczne. 

2Sam. 6: 2 Na cherubach=> Między Miłością i Mocą na podstawie, którą jest Sprawiedliwość wyobrażona w 
ubłagalni. 

2Sam. 6: 3 Na wóz nowy=> Zamiast na ramionach Lewitów, jak to Pan rozkazał. 

2Sam. 6: 7 Na Ozę=> Dla braku szacunku i dla złego przykładu wobec całego Izraela. "Początek mądrości 
jest bojaźń Pańska". Przyp.9:12. 
I tenże umarł=> Lecz to nie znaczy, że poszedł na wieczne męki. 

2Sam. 6: 8 Zafrasował się=> Dawid postanowił przeprowadzić Arkę do Jerozolimy, a z powodu braku 
starań, rzecz się nie powiodła. 
Zaraził Ozę=> To nie było niesprawiedliwością względem Ozy, gdyż i tak znajdował się pod 
wyrokiem śmierci. 



  Taki postępek był niezbędny, bo wszystko cokolwiek miało łączność z Arką Przymierza, 
figurowało coś większego i ważniejszego, co miało nastąpić w przyszłości. 

2Sam. 6:11 Błogosławił Obededomowi=> Arka Przymierza znajdowała się w domu Aminadaba przez 20 lat, 
lecz to nie przyniosło mu szczególniejszego błogosławieństwa. W podobny sposób Pismo Św. w 
niektórych domach nie sprowadza błogosławieństwa, chociaż jest tam od długich lat, w innych 
zaś w kilku miesiącach sprowadza błogosławieństwa. 

2Sam. 7: 5 Dom ku mieszkaniu=> Nie możemy decydować, choćby nasze plany i zamiary były ku chwale 
Bożej, ale Pan Bóg sam to musi zadecydować, że to się zgadza z Jego wolą. 

2Sam. 7: 6 W przybytku=> W teraźniejszym czasie Pan Bóg woli, aby przedstawienie Jego spraw odbyło się 
w nadzwyczaj prosty sposób i bez żadnej wystawności. 

2Sam. 7: 8 Z owczarni=> Wyobraża stan ludzkiej upadłej natury. 

2Sam. 7:10 Nie będziesz poruszony=> Proroctwo na 1000-lecie. 

2Sam. 7:12 Królestwo jego=> Królestwo i panowanie Salomona było figurą na panowanie Królestwa 
Chrystusowego w 1000-leciu. 

2Sam. 7:13 Aż na wieki=> Okres od upadku króla Sedekiasza do panowania Chrystusa jest bezkrólewiem. 

2Sam. 7:14 skarzę go=> "Któryż jest syn, któregoby ojciec nie karał". Żyd.3:12. 

2Sam. 9: 1 Dla Jonatana=> Nic tak nie może ozdobić szlachetnego charakteru jak wdzięczność. Świat 
zawsze gotów jest przyjąć taką miłość, jaką obdarzał Jonatan Dawida, lecz w zamian odpłaca 
się obojętnością, niewdzięcznością a nawet urąganiem i prześladowaniem. 

2Sam. 9: 6 Pokłonił się=> Oddawanie czci Chrystusowi nie znaczy, aby nie miało podobać się Bogu. 

2Sam.10:12 Co dobrego jest=> Jeżeli walka jest Pańska to musi być odniesione zwycięstwo. 

2Sam.11: 2 I stało się=> Ten opis jest częścią genealogii króla Salomona syna Betsaby. 

2Sam.11: 4 Posłał Dawid=> Możliwe, że Dawid był pod wpływem panującego wówczas zwyczaju u 
okolicznych narodów, że cokolwiek zażądał król, to przysługiwało mu prawo to uczynić dla jego 
wysokiego stanowiska. 

2Sam.12: 7 Tyś jest tym mężem=> To prawdopodobnie była najbardziej krytyczna chwila w życiu Dawida. 
Gdyby nie żałował swojego postępku, to zapewne byłby zupełnie odrzucony od Boga. 

2Sam.12:13 Nie umrzesz=> Według prawa żydowskiego mógłby ponieść karę śmierci, ponieważ sam wydał 
wyrok śmierci na siebie. 

2Sam.12:14 Aby urągali=> Podczas gdy grzech Dawida dał powód do urągania, to jednak pokuta i 
odpuszczenie jego grzechu dało nadzieję i zachętę dla wielu tych, co byli pojmani przez grzech. 

2Sam.12:25 Imię jego Jedydyja=> Znaczy "Umiłowany od Jehowy" co wskazuje, iż Dawid otrzymał od Pana 
przebaczenie i powrócił do łaski Bożej. 

2Sam.13: 1 I stało się potem=> Opis ten jest podany odnośnie odwrócenia się i wystąpienia Absaloma 
przeciw swojemu ojcu Dawidowi. 

2Sam.14: 4 Pokłoniwszy się=> Oddawanie czci Chrystusowi nie znaczy, aby nie miało podobać się Bogu. 

2Sam.15: 6 Ukradł serce=> Wielu w naszych czasach stara się pozyskać uczucia innych, a przedstawiając 
rzecz fałszywie, obracają to na swoją korzyść. 

2Sam.15: 7 Po czterdziestu latach=> Powinno być "po czterech latach". Jest to pomyłka przepisywacza. 

2Sam.16:20 Rzekł potem Absalom=> Opis ten dowodzi w jaki sposób Pan Bóg zesłał na Dawida karę, za 
wyrządzoną krzywdę Uryjaszowi. 

2Sam.17:22 Wstawszy Dawid=> Dawid znaczy "Umiłowany". Typ na Chrystusa. 
Przeprawił przez Jordan=> Wyraz Jordan znaczy "osądzony", "potępiony", co figuruje, że rodzaj 
ludzki jest pod przekleństwem już od 6000 lat. 
   W sprawie Nowego Stworzenia Jordan wyobraża ofiarowanie się Bogu. 

2Sam.18:21 Do Chusego=> Literalnie to imię znaczy "Murzyn". 

2Sam.18:27 Z dobrym poselstwem=> Dobry człowiek powinien zawsze głosić dobre rzeczy. 

2Sam.18:29 Nie wiem co było=> Słyszał on Joaba mówiącego coś o synu królewskim, lecz była to tylko 
pogłoska, a nie stanowcza wiadomość. O wiele byłoby lepiej gdyby wszyscy mówili jedynie to co 
wiedzą. 

2Sam.19:11 Przeczże pośledniejszymi=> Wydarzenie to wykazuje podobny stan rzeczy na świecie, co się 
tyczy wtórego przyjścia Chrystusa. 

2Sam.22: 2 Pan opoka moja=> Na której bezpiecznie mogę budować moją nadzieję. 
I twierdza moja=> W której mogę bezpiecznie się ukryć. 
I wybawiciel mój=> Z każdego ucisku. 

2Sam.22: 3 Róg zbawienia=> Róg jest symbolem władzy. 

2Sam.22: 6 Boleści grobu=> Grób, stan śmierci. 
Ogarnęły mnie=> Literalnie mowa o Dawidzie, proroczo o Chrystusie. 

2Sam.22: 8 Tedy=> Gdy nadejdzie czas wyswobodzenia Kościoła. 
Ziemia=> Obecny porządek społeczny. 



Zadrżała=> W dzień pomsty, czasu wielkiego ucisku. 
Fundamenty nieba=> Duchowe władze. 

2Sam.23:17 Nie chciał jej pić=> Bardzo mało królów ziemi mogłoby okazać podobnego ducha. 

2Sam.24:25 Tamże Dawid zbudował=> Prawdopodobnie na tym samym miejscu gdzie Abraham ofiarował 
Izaaka. 

1Król. 1:13 Salomon syn twój=> Salomon był naznaczony przez Jehowę. 

1Król. 2: 4 Synowie twoi=> Lecz nie wypełnili warunków. Chrystus nie poszedł z linii Salomona, ponieważ 
została ona odrzucona. 

1Król. 2: 6 Do grobu=> Szeol -- zniszczenie, stan śmierci. 

1Król. 2:10 Zasnął Dawid=> Śmierć jest stanem nieświadomości. 

1Król. 2:11 czterdzieści lat=> Przypuszczalnie to figuruje 40 lat Żniwa W.Ew. 
siedem lat=> Przypuszczalnie figuruje 7 lat od 1874 do 1881 roku. 

1Król. 3: 3 Na górach ofiarował=> Zaniedbując rozkazu, który mówił: "Strzeż się, abyś nie ofiarował 
całopalenia twego na każdym miejscu... ale tylko na miejscu, któreby obrał Pan". 5Moj.12:13,14. 

1Król. 3: 8 W pośrodku ludu=> Nauka dla tych, co mają zwyczaj mówić: "Moi ludzie", "Mój Kościół". 
Ludu wielkiego=> W owym czasie ok.. 6 000 000. 
Nie może być zliczony=> Według ówczesnych sposobów. 

1Król. 3:11 Żeś o to prosił=> Ten sam wyraz jest użyty w oryginale, co wyraz "pożyczysz", gdy izraelici mieli 
wypożyczyć rzeczy od Egipcjan. 

1Król. 3:13 Czegoś nie żądał=> To właśnie co się Ojcu niebieskiemu podoba. 
Bogactwa i sławy=> Figuruje duchowe bogactwa i sławę, jakie otrzyma prawdziwy Kościół. 

1Król. 4:29 Dał Bóg Salomonowi mądrość=> Salomon jest typem na Chrystusa. 

1Król. 4:31 Mędrszym nad wszystkich=> Naród żydowski w tym czasie był podziwem dla wszystkich 
narodów. 

1Król. 4:34 Ze wszystkich narodów=> "I pójdzie wiele narodów mówiąc: Pójdźcie, a wstąpmy na górę 
pańską, do domu Boga Jakubowego". Mich.4:2. 

1Król. 6: 1 I stało się czterechsetnego i ośmdziesiątego roku=> Powinno być "580", ażeby pogodzić z 
innymi zarysami chronologicznymi i różnicy, jaka zachodzi między chronologią Ushera, a 
prawdziwą chronologią o całe 100 lat. Litera hebrajska oznaczająca "400" jest całkiem podobna 
do "500" i jest możliwe, że z tego powodu zaszła pomyłka. 
(mój dopisek: 400 to litera  "Taw"; 500 to litera "Chet"; 80 to litera  "Pe";) 

1Król. 6: 7 A gdy ten dom=> Typ na duchową świątynię. Kościół. 
Budowano z kamienia=> Typ na żywe kamienie. 
Wyrobionego=> Każdy członek duchowej świątyni jest dopasowywany do swego miejsca. 
   Ukształtowanie, obciosywanie i szlifowanie jest dokonywane przez Jezusa, przedstawiciela 
Niebieskiego Ojca. 
Jakie przywożono=> Wszelkie dopasowywania i przygotowania są czynione w obecnym życiu. 

1Król. 6:18 Kwiecia rozkwitłego=> Wyobraża piękność i pełność owocu. 
Wszystko z cedru=> Typ na żywot wieczny. 
Kamienia nie było widać=> Typ na "żywe kamienie". 

1Król. 6:19 Skrzynia przymierza=> Typ na Chrystusa. 

1Król. 6:20 Złotem szczerym=> Symbol Boskiej natury. 
Ołtarz=> Złoty ołtarz, typ na Kościół. 

1Król. 6:21 Salomon=> Typ na Chrystusa. 

1Król. 7:48 Ołtarz złoty=> Typ na Kościół. 
Stół złoty=> Typ na Kościół. 
Chleby pokładne=> Typ na Słowo Boże. 

1Król. 7:49 Lichtarze=> Typ na zupełny Kościół. 
z szczerego złota=> To pokazuje, że inne sprzęty znajdujące się w Świątnicy były uczynione z 
drzewa, a pokryte złotem jedynie z przyczyny, aby je można przenosić z miejsca na miejsce. 

1Król. 8: 1 Tedy Salomon=> Typ na Jezusa Chrystusa. 
Zebrał=> Wyobraża dzieło żniwa. 
Starszych Izraelskich=> Wyobrażają wybranych. 

1Król. 8: 6 Wnieśli skrzynię=> Typ na Chrystusa. 
Do Świątnicy Najświętszej=> Wyobraża stan nieśmiertelności. 
Pod skrzydła cherubów=> Typ na obecność Bożą. 

1Król. 8: 9 Nic nie było w skrzyni=> Złote naczynia z manną, która wyobraża nieśmiertelność i laska 
Aarona, która zakwitła, a wyobrażająca charakter Ciała Chrystusowego nie będą więcej 
potrzebne w przyszłym stanie chwały, wyobrażonej przez Świątnicę. 



Tylko tablice=> Wyobrażają Prawo i nauki, że Chrystus wypełni wszystkie wymagania 
doskonałego Prawa Bożego, jak również, iż będzie Mu dana władza, jako Wykonawcy Prawa. 
   Prawo zawsze będzie całą częścią Boskiego Przymierza. 

1Król. 8:10 Obłok napełnił dom=> Wyobraża uwielbionego Chrystusa. 

1Król. 8:19 Z biódr=> Dzieci pochodzą od ojca przez matkę, jak to jest pokazane w ludzkim narodzeniu 
Jezusa. 

1Król. 8:42 O wielkim imieniu twoim=> Nie o moim wielkim imieniu. 
O ręce twojej=> a nie o mojej. 

1Król. 8:56 Nie chybiło żadne słowo=> My również możemy ufać obietnicom Bożym. 
   W porównaniu ufność dzieci Bożych można przypodobać do dwóch ludzi z pewnej historii, 
przechodzących przez zamarzniętą rzekę. Jeden z obawy, że lud jest cienki i może się pod nim 
złamać, czołgał się na rękach, a gdy już był na drugim brzegu, zauważył człowieka, który wesoło 
jechał saniami załadowanymi ciężkim żelazem. 

1Król. 9: 7 Między wszystkimi narodami=> Proroctwo to wypełniło się w zupełności. 

1Król.10: 1 Królowa z Saby=> Prawdopodobnie ona była murzynką. Obecny cesarz Abisynii wywodzi swój 
ród od Salomona przez królową Sabę. 
O Salomonie=> Typ na Chrystusa. 

1Król.10: 5 Zdumiała się bardzo=> Bardzo była zachwycona. 

1Król.10: 7 Nie powiadano i połowy=> "Oko nie widziało, ucho nie słyszało, ani na serce ludzkie nie 
wstąpiło, co Bóg nagotował tym co go miłują". 1Kor.2:9. 

1Król.10:10 I dała królowi sto i dwadzieścia talentów złota=> Równa się 3 000 000 dolarów. 

1Król.10:23 Uwielmożniony=> W chwale. 

1Król.11: 4 Salomon był stary=> Zniedołężniał już około 50 roku życia. 

1Król.11: 7 Zbudował Salomon=> By się podobać żonom i ich sługom. 
Molochowi=> Figura na tych co propagują naukę o wiecznych mękach. 

1Król.11:12 oderwę je=> W czasie właściwym tak jak Mesjasz poszedł z innej linii, a nie przez Salomona. 

1Król.11:13 Pokolenie jedno=> Pokolenie Judy i na pewien czas pokolenie Beniamina. 

1Król.11:42 Było czterdzieści lat=> Możliwe, że to reprezentuje żniwo Wieku 1000-lecia. 

1Król.11:43 Zasnął Salomon=> Śmierć jest stanem nieświadomości. 

1Król.12: 4 Jarzmo ciężkie=> Ludy choćby najlepiej rządzone, nie zawsze są ze swego rządu zadowolone. 

1Król.12:11 Korbaczami=> Bicz, na końcu którego był umieszczony kawałek metalu. 

1Król.12:16 Rozeszli się Izraelczycy=> Oderwanie się 10 pokoleń miało miejsce 393 lata przed upadkiem 
Sedekiasza, co odpowiada rozdzieleniu się chrześcijaństwa na papiestwo i protestantyzm w roku 
1521, gdy Luter został ekskomunikowany 393 lata przed 1914 r. czasu upadku chrześcijaństwa. 

1Król.12:17 Synami Izraelskimi=> Jako 10 pokoleń jemu wiernych. 
Królował=> Wierny Bogu, którego głównym miejscem modlitwy było Jeruzalem, u pokolenia 
Judy, z którego miał przyjść król obiecany, co przedstawia przesianie duchowego Izraela. 

1Król.12:28 Dwóch cielców złotych=> Prawdopodobnie lud w Egipcie był w zwyczaju czcić złotego cielca 
zwanego w mitologii Egipskiej -- Apis. 

1Król.12:29 Jednego w Betel=> Miejsce na którym Jakub miał widzenie we śnie, a z tego powodu było ono 
miejscem świętym w pojęciu ludu. 

1Król.12:30 Pobudka do grzechu=> Takie przedstawienie Boga przez cielca prowadziło lud do 
bałwochwalstwa. 

1Król.12:31 Nie byli z synów Lewiego=> Lewici prawdopodobnie nie chcieli sprawować takiej służby i wiele 
przeniosło się do Judei, a tym sposobem uczynili rozdział. 

1Król.12:33 Aby kadził=> Jeroboam tym sposobem sprawował urząd kapłana. Podobnie cesarze Rzymscy 
sprawowali urząd najwyższego kapłana (Pontifex Maximus), aby przez to bardziej jeszcze usidlić 
lud. 

1Król.14:25 Sesak król Egiptu=> w ostatnich czasach odkryto budynki w Karnak w Egipcie wzniesione przez 
króla Sesaka. 

1Król.16:28 Zasnął z ojcami=> Teoria, że umarli nie są umarłymi, do tego czasu jeszcze nie była tam 
wprowadzona. 

1Król.16:29 Achab=> Typ na papiestwo Rzymskie. 

1Król.16:31 Żonę Jezabelę=> Typ na odpadły kościół Rzymski. 
Służył Baalowi=> Typ bóstwa Babilonu -- Papieża. 

1Król.17: 1 Eliasz=> Typ na Kościół prawdziwy w ciele. 
Rzekł do Achaba=> Typ na papiestwo Rzymskie. 
Jako żywy Bóg Izraelski=> O którym mniemacie, że nie żyje. 
Przed którym stoję=> Którego jestem przedstawicielem. 



Ani deszczu=> Wyrażenie tu użyte odnosi się do deszczu jaki zwykle bywał w jesieni każdego 
roku. 

1Król.17: 3 Skryj się=> To figuruje stan prawdziwego Kościoła, czyli odosobnienie w ciągu trzech i pół 
symbolicznych "czasów" przewagi papiestwa. 

1Król.17: 4 Rozkazałem krukom=> W ostatnich czasach stwierdzono, że były przypadki w których kruki 
przynosiły żywność okaleczonym zwierzętom. 

1Król.17: 6 Chleb i mięso=> Figuruje Opatrzność Bożą, która miała pieczę o prawdziwym Kościele, podczas 
jego odosobnienia od papiestwa. 
   Kruki zapewne chwytały mięso i chleb na bazarach miast pobliskich Jerycha lub Jeruzalemu. 

1Król.17: 7 Nie padał deszcz=> Figura na brak słuchania Słowa Bożego -- Prawdy -- wody żywej, w ciągu 
symbolicznych trzech i pół "czasów" prześladowania Kościoła przez papiestwo. 

1Król.17:22 Wróciła się dusza=> Dech żywota. 
I ożyło=> Było tylko wskrzeszone, przyprowadzone do życia, lecz nie zmartwychwstało. Obraz 
na czasy Restytucji. 

1Król.18: 1 Do Eliasza=> Typ na Kościół prawdziwy w ciele. 
Ukaż się Achabowi=> Typ na papiestwo Rzymskie. 

1Król.18: 2 Głód gwałtowny=> Wyobraża duchowy głód podczas wieków średnich. 

1Król.18: 3 Abdyjasz=> W pewnym czasie reprezentuje W.G. 
Bał się Pana=> Jednak jego zachowanie się nie musiało być zupełnie właściwym, bo inaczej nie 
mógłby być na dworze Achaba sprawcą jego domu. 

1Król.18: 4 Jezabela=> Typ na odpadły kościół Rzymski. 
Mordowała proroków=> Pierwsze prześladowanie za religię. 
Pięćdziesiąt w jaskini=> Los tych proroków nie był do pozazdroszczenia. 

1Król.18: 5 Konie i muły=> Achab zdaje się, iż więcej dbał o zwierzęta niż o ludzi. 

1Król.18:17 Czynisz zamieszanie=> Odważnie broniący sprawy Bożej zawsze byli uważani przez pospólstwo 
za nieprzyjaciół. 

1Król.18:18 Baal=> Typ bóstwa Babilonu -- Papieża. 

1Król.18:21 I długo będziecie=> "Obieżcie sobie dziś komu byście służyli". Joz.14:15. "Dziś jeślibyście głos 
jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych". Żyd.3:7,8. 
______________________  
MANNA - 16 GRUDNIA   
-------- 
Potrzebujemy pewnego probierza, niejako pewnych rzeczy, które pomogłyby w decydowaniu 
które umożliwiłyby umysłowi podjąć szybką decyzję. Tym probierzem powinna być Boska wola 
stosowanym tak, aby uświadomienie sobie Boskiej woli w odniesieniu do jakiejkolwiek sprawy, 
rozstrzygnęło ją tak szybko, jak szybko zostałaby rozpoznana. Zdolność do szybkiej decyzji, 
decyzji zawsze słusznej, co jest wolą Bożą, wymaga pewnego doświadczenia i dyscypliny. Im 
wcześniej rozpoczniemy, tym wcześniej staniemy się w tym biegli. Im energiczniej zabierzemy 
się do rozpoznawania Boskiej woli pełnienia jej i pokazywania Mu przez naszą szybkość, że 
rozkoszujemy się w pełnieniu Jego woli, tym lepiej i szybciej nasze charaktery będą utrwalone 
we właściwym postępowaniu.   
-------- 

1Król.18:28 Wołali głosem=> Potępiali samych siebie za popełnione grzechy, które były im na przeszkodzie, 
że ich modlitwy nie były wysłuchane. 

1Król.18:31 Dwanaście kamieni=> wyobrażają 12 Apostołów. 

1Król.18:36 Eliasz rzekł=> Modlitwa Eliasza odznaczała się skromnością i prostotą. 

1Król.18:37 Nawrócił serca ich=> Przez te doświadczenia, ażeby powrócili jako lud Boży. 

1Król.18:40 Tamże je pobił=> Wyobraża karę jaka nawiedziła papiestwo po wypełnieniu się trzy i pół 
"czasów" symbolicznych, czyli 1260 lat literalnych. 

1Król.18:41 Oto szum=> Ja otrzymałem wiadomość od Pana, że tak się stanie. 
Dżdżu wielkiego=> Typ na miliony wydanych Biblii, krótko po upadku władzy papieskiej w 1799 
roku. 

1Król.18:42 Położył się na ziemię=> Eliasz nie prosił Boga o deszcz, aż przyszła na to odpowiednia pora. 
Powinniśmy modlić się tylko o te rzeczy, które Pan obiecał nam dać. 

1Król.18:46 Nad Eliaszem=> Dając mu nadprzyrodzoną moc. 
Bieżał przed Achabem=> W uznaniu, że Achab był królem. 

1Król.19: 1 Achab=> Typ na papiestwo Rzymskie. 
Jezabela=> Typ na odpadły kościół Rzymski. 
Eliasz=> Typ na Kościół prawdziwy w ciele. 

1Król.19: 3 Ażeby zachować duszę=> Zapewne to czego żądała Jezabela. 



1Król.19: 4 W puszczę=> Wyobraża odosobnienie prawdziwych świętych. 
Weźmij duszę moją=> Jak Eliasz uszedł aby uniknąć śmierci, a następnie żądał śmieci, tak 
niektórzy z ludu Bożego chociaż mocni w wierze, jednak przychodzi na nich chwila, iż ich 
ogarnia trwoga i zniechęcenie. 

1Król.19: 5 Wstań a jedz=> Pan Bóg lepiej rozumiał Eliasza wyczerpanie sił, niż sam Eliasz po ciężkiej 
pracy. 

1Król.19: 6 Był chleb=> Rodzaj placka na węglach upieczonego. Wyobraża duchowy pokarm dla Kościoła, 
chleb żywota, Chrystusa. 
Czasza wody=> Wyobraża Prawdę, wodę żywą, Słowo Boże. 

1Król.19: 7 Wstań a jedz=> Jakkolwiek lud Boży jest gorliwym, to jednak potrzebuje pokarmu i odpoczynku. 

1Król.19: 8 Do góry Horeb=> Góra Synaj wyobraża Królestwo Boże. 
   Pozaobrazowy Eliasz doszedł do tego punktu w swej podróży w roku 1878. 

1Król.19: 9 Cóż ty czynisz=> Lud Boży nie może być bezczynnym. 
   Lud Boży nie może przebywać w miejscu, gdzie nie ma dla niego dosyć pracy. 

1Król.19:10 Szukają duszy mojej=> Los proroków Pańskich w dawnych czasach nie był w cale do 
pozazdroszczenia. 

1Król.19:11 Przed Panem=> Aby otrzymać wskazówki w celu prowadzenia pracy i sposobów, które Bóg 
postanowił. 
Wiatr gwałtowny=> Zawierucha wojenna. 
Podwracający góry=> symbol królestw. 
Pan nie był w wichrze=> Królestwo Boże nie nastąpi zaraz po wojnie. 
Trzęsienie ziemi=> symbol rewolucji. 
W trzęsieniu=> Królestwo Boże nie nastąpi po rewolucji, jak będzie spowodowana wielką wojną. 

1Król.19:12 Ogień=> Ogień z nieba. 
   Wyobrażą anarchię. 
Za ogniem=> Gdy zupełnie wyczerpie i upokorzy rodzaj ludzki. 
Głos cichy i wolny=> Głos Prawdy, mądrości i miłości. "Nie wojskiem, ani siłą stanie się to, ale 
duchem moim, mówi Pan Zastępów". Zach.4:6. 
   "I stanie się, ze każda dusza, któraby nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu". 
Dz.3:23. 

1Król.19:16 Elizeusza=> Prawdopodobnie typ na W.G., aż do czasu ponownego przejścia przez Jordan. 

1Król.19:18 W Izraelu siedem tysięcy=> Wyobraża tysiące wierzących znajdujących się w nominalnych 
kościołach, którzy wcale nie są zadowoleni z głoszonych im nauk, lecz są w zamieszaniu i w 
zaślepieniu. 

1Król.19:19 dwanaście jarzm wołów=> Taka liczba wołów wskazuje, że Elizeusz był zamożnym 
gospodarzem. 

1Król.19:21 Służył mu=> Prawdopodobnie ok. 10 lat. 

1Król.20:11 ______________________  
MANNA - 19 GRUDNIA   
-------- 
Próba wytrwałości jest na pewno jedną z najsroższych prób wierności, której wybrany Kościół 
jest poddany. Jest to próba, która mierzy i rejestruje moc każdej innej cnoty i łaski. Żaden 
żołnierz krzyża nie zostanie ukoronowany laurem zwycięstwa, jeśli nie wytrzyma tej próby. W 
dzisiejszych walkach, jak i we wszystkich innych, nieprzyjaciel usiłuje zaskoczyć, nagle 
zaatakować i zmiażdżyć lud Boży. Dlatego jedynym przygotowaniem, jakie można uczynić w 
związku z takimi sytuacjami, jest stała czujność, modlitwa i nałożenie na siebie zupełnej zbroi 
Bożej - Prawdy i Ducha Prawdy.   
-------- 

1Król.20:32 Niech żyje=> Nefesz, dusza, istota. 

1Król.20:35 Z synów prorockich=> Zgromadzenie młodych ludzi pragnących badać zakon i którzy oceniali 
przykazania Boże. 

1Król.21: 4 Achab=> Typ na papiestwo Rzymskie. 

1Król.21: 5 Jezabela=> Odpadły kościół rzymski i jego duch znajdujący się w protestanckich sektach. 

1Król.21:16 Aby ją posiadł=> Pokazując przez to, że uznawał postępek Jezabeli. 

1Król.21:17 Eliasz=> Typ na Kościół prawdziwy w ciele. 

1Król.22:22 Duchem kłamliwym=> Jeden z upadłych duchów. 

2Król. 5:10 Elizeusz=> Typ na Ojców Św. 
w Jordanie=> Wyraz Jordan znaczy: "osądzony", "potępiony" i figuruje ofiarowanie się aż do 
śmierci. 
   Figuruje także źródło napełnione wodą z żył Emanuela. 

2Król. 2: 1 Gdy Pan=> Objawia szczególne zainteresowanie we wszystkich sprawach klasy Eliasza. 



Miał wziąć Eliasza=> Typ na prawdziwy Kościół w ciele. 
Do nieba=> Na powietrze: "Nikt nie wstąpił do nieba". Jan.3:13. 
W wichrze=> symbol ucisku. 
Wyszedł z Elizeuszem=> Elizeusz prawdopodobnie typ na W.G., aż do czasu ponownego 
przejścia przez Jordan. 

2Król. 2: 3 synowie proroccy=> Zgromadzenie młodych ludzi pragnących badać zakon i którzy oceniali 
przykazania Boże. 

2Król. 2: 6 Jordan=> Wyraz Jordan znaczy: "osądzony", "potępiony" i figuruje ofiarowanie się aż do śmierci. 

2Król. 2: 9 Dwójnasobny duch=> Dwa razy tyle jak było dane innym. 

2Król. 2:11 Wóz=> Zdaje się oznaczać wywyższenie Kościoła. 
Ognisty=> Możliwe, iż to znaczy surowe prześladowanie ostatnich członków klasy Eliasza. 
Do nieba=> Na powietrze, w górę, gdzie był następnie wzięty nie wiemy, lecz wiemy, że "nikt do 
nieba nie wstąpił". 

2Król. 2:14 Przeszedł Elizeusz=> To przejście może figurować śmierć klasy W.G. w czasie wielkiego ucisku, 
od tego punktu i dalej może być, iż figuruje on Ojców Św., ziemską fazę Królestwa. 

2Król. 2:17 Szukali trzy dni=> Możliwe, iż to oznacza trzy lata od 1914 r., w których świat nie przyjmie 
błogosławieństw Restytucji i nie pozna zmiany czasu tj. przejścia z W.Ew. do 1000-lecia. 

2Król. 2:18 Jerycho=> Jerycho znaczy "Jego księżyc", lub "miesiąc". To nasuwa myśl, że Jerycho oznacza 
Izraela, który będzie pierwszym do uznania klasy Elizeusza. 

2Król. 2:21 Do źródła=> Wyobraża Słowo Boże. 
Wód=> Słowo Prawdy teraz zmieszane z błędem. 
Wrzucił tam soli=> "Wy jesteście solą ziemi". Żydzi potrzebują, aby dzieło Chrystusa uczyniło 
Słowo Boże jasnym i dla nich korzystnym. 

2Król. 2:23 Dzieci małe=> mali chłopcy. 
Wyszły z miasta=> Niektórzy będą z pośród Żydów, którzy nie ocenią dobroczynnego dzieła 
klasy Elizeusza -- Ojców Św. 
Idźże łysy=> W owych czasach było to brzydkie przezwisko. 

2Król. 2:24 Rozdrapały=> Wyobraża karę w przyszłym wieku: "Gdy się sądy Twoje odprawiają na ziemi, 
sprawiedliwości się uczą obywatele okręgu ziemskiego". Iz.26:9. 

2Król. 4: 1 Jedna niewiasta=> Zapewne żona Abdiasza. 
Synów prorockich=> Zapewne były to szkoły prorockie, założone za czasów Samuela, w których 
młodzi ludzie uczyli się prawa Zakonu. 

2Król. 4: 2 Elizeusz=> Typ na Ojców Św. 
Bańkę oliwy=> Niewiasta nie szuka pomocy, aż się znalazła w krańcowej potrzebie, powinniśmy 
w danym razie podobnie postąpić. Oliwa w owym kraju zastępowała masło, przeto była w użyciu 
w każdym domu i służyła za pożywienie. 

2Król. 4: 3 Naczyń próżnych=> Mamy się starać, aby nasze naczynia były próżne, jeżeli chcemy, żeby były 
napełnione. 
Napożyczaj=> Że niewiasta mogła napożyczać tyle naczyń dowodzi to o jej zaletach i wierze. 

2Król. 4: 5 A ona niewiasta=> Figuruje wylanie Ducha Św. na wszelkie ciało w 1000-leciu. 
   Jeżeli wylewamy przed Bogiem nasze dziękczynienia, wtedy błogosławieństwa się zwiększają. 

2Król. 4: 6 Nie ma więcej naczyń=> To wyobraża jak w przyszłym wieku Ojcowie Św. będą mogli dopomóc 
biednym w utrzymaniu radości i wesela na miejsce uciśnionego Ducha. 
   Każde naczynie, które będzie zdolne objąć błogosławieństwo Boże, zostanie w zupełności 
napełnione. 

2Król. 4: 8 Niewiasta zacna=> Znana powszechnie jako niewiasta dobra, rozumna i prawdopodobnie 
zamożna. 

2Król. 4: 9 Rzekła do męża=> Objawiając tym sposobem swoje życzenie. 

2Król. 4:10 Gmaszek mały=> W każdym domu (jeżeli to możliwe) powinno być zawsze miejsce gotowe dla 
ugoszczenia braci wiernych w Panu. 

2Król. 4:22 Męża Bożego=> Jej wiara odpowiada wierze jaką mamy w Pana Jezusa Chrystusa. 

2Król. 4:27 Pan zataił przede mną=> Nie posłał Anioła by go zawiadomił o tej sprawie. 

2Król. 4:35 Otworzyło oczy swe=> Dziecię to było tylko wskrzeszone, co nie można nazwać 
zmartwychwstaniem, "powstaniem do żywota". 
   To figuruje wzbudzenie umarłych w czasie 1000-lecia. 

2Król. 4:38 Był głód=> Wyobraża brak duchowego pokarmu. 
Synowie proroccy=> Dzisiejsi teologowie. 

2Król. 4:44 I jedli=> Wyobraża duchowy pokarm, który za niedługo będzie obfity i zdrowotny. 

2Król. 5:12 Rzeka Abana=> Nowoczesna Barrada, jedna z najważniejszych i najpiękniejszych rzek na 
świecie. 



I Frafar=> Wyobraża różne teorie filozoficzne i poglądy odnośnie pozbycia się grzechu. 

2Król. 5:13 Słudzy jego=> Wyobrażają chrześcijan dających dobre rady tym, co pragną przyjść do harmonii 
z Bogiem. 

2Król. 5:14 Siedem razy=> Liczba siedem symbolizuje zupełność i znaczy, że z częściowego ofiarowania i 
posłuszeństwa Pan Bóg nie może być zadowolony, ani udzielić Swego błogosławieństwa. 
I oczyszczony jest=> Wyobraża błogosławieństwa w 1000-leciu udzielone przez Ojców Św. 

2Król. 5:15 Upominki=> Prezenty. 

2Król. 5:16 Nic nie wezmę=> Chociaż nie jest grzechem dla sług Bożych przyjmować wynagrodzenie za ich 
pracę, lecz jest rzeczą właściwszą i przyjemniejszą Bogu, gdy tego nie czynią. 

2Król. 5:19 Idź w pokoju=> Od Naamana było wymagane mniej niż od Izraelity. 

2Król. 5:23 Dwa talenty srebra=> W przybliżeniu ok. 4000$. 

2Król. 6: 2 Do Jordanu=> wyobraża zupełne ofiarowanie się Bogu. 

2Król. 6:17 Żeby wiedział=> Aniołowie często są obecni znajdując się w pobliżu, jednak są niewidzialni. 
Ogniste=> O wszystkich duchach Pismo Św. mówi jako o ogniu pałającym. Ps.104:4; Żyd.1:7. 
Około Elizeusza=> "Zatacza obóz Anioł Pański około tych, którzy się go boją i wyrywa ich". 
"Aniołowie ich w niebiesiech zawsze patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebiesiech". 
Ps.34:8; Mat.18:10. 

2Król. 6:18 Ślepota=> Nie pozbawienie wzroku, lecz coś w rodzaju zabłądzenia -- złudzenia zmysłów -- 
wywołane przez hipnozę. 

2Król. 6:22 Połóż chleb i wodę=> "Jeżeli łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeżeli pragnie, napój go, bo to 
czyniąc, węgle rozpalone zgarniesz na głowę jego". Rz.12:20. 

2Król. 8:17 Osiem lat=> Usher w swojej chronologii podaje tylko 4 lata. 

2Król. 9: 9 Dom Achaba=> Achab typ na papiestwo Rzymskie. 

2Król. 9:10 Jezabela=> Odpadły kościół rzymski i jego duch znajdujący się w protestanckich sektach. 

2Król.10:18 Achab=> typ na papiestwo Rzymskie. 
Służył Baalowi=> Typ bóstwa Babilonu -- Papieża. 

2Król.12: 1 Lat czterdzieści=> Usher podaje w chronologii tylko 39 lat. 

2Król.12: 4 Którzy idą w liczbę=> Pogłówne. 
Według szacunku=> Dziesięcinę tj. 1/10 część dochodu rocznego. 
Dobrowolnie znosi=> Składki dobrowolne. 

2Król.12: 7 Innych kapłanów=> Wyobraża kler protestancki. 
Skazy domu=> Świątynia wyobraża prawdziwy Kościół. 

2Król.12: 8 Poprawili skazy=> Prawdopodobnie część tej świątyni była używana w czasie gdy pogańska 
świątynia Baala była budowana. To pokazuje szkodę, jaka się stała prawdziwemu Kościołowi w 
Średniowieczu. 

2Król.12: 9 Jojada=> Wyobraża Najwyższego kapłana -- Chrystusa. 

2Król.13:14 Wozie Izraelski=> To wskazuje, że Joaz uważał Elizeusza za siłę, zastępy tj. główną obronę 
narodu Izraelskiego. 

2Król.13:18 Uderzył trzykroć=> Nawet się nie zapytał ile razy powinien uderzyć. 
Potem przestał=> Z tego mamy naukę, iż cokolwiek czynimy, powinniśmy czynić z całej siły. 

2Król.13:21 Ożył=> Ten cud stał się, aby zwrócić uwagę króla na ostatnie do niego poselstwo, posłane przez 
Elizeusza. 

2Król.14:25 Gatefer=> Znajduje się w Galilei, przeto oświadczenie Faryzeuszów, którzy mówili "że prorok z 
Galilei nie powstał" było fałszywe. Jan.7:52. 

2Król.16: 2 Szesnaście lat=> Usher podaje tylko 15 lat. 

2Król.17: 6 Przeniósł Izraela=> Dziesięć pokoleń figuruje papiestwo. 

2Król.17: 9 Obłudnie=> pod pretekstem, że oddają cześć prawdziwemu Bogu, praktykowali 
bałwochwalstwo. 

2Król.17:12 Służyli bałwanom=> Figuruje bogactwa, samolubstwo, sekciarstwo itd.. 

2Król.17:14 Zatwardzili kark=> Obraz wzięty z wołów, które nie poddają się pod jarzmo. 

2Król.17:15 Za próżnością=> Nierozumnie postępowali, niewłaściwie. 
Naśladowali pogan=> Nie chcąc odróżnić się od tych z którymi obcowali. 

2Król.18:16 Ezechiasz=> Postępek Ezechiasza reprezentuje postępek chrześcijan niektórych, co starają się 
opłacić spokój rzeczami poświęconymi Bogu, a za to są karani, bo popadają w to, czego się bali 
i pragnęli uniknąć. 

2Król.19: 7 Puszczę nań ducha=> Zapewne Bóg nawiedził go wiatrem gorącym zwany Semum, szkodliwy 
dla ludzi i zwierząt. 

2Król.19:15 Cherubinami=> Wyobraża miłość i moc, jako podstawa sprawiedliwości wyrażona przez 
ubłagalnię. 

2Król.19:28 Kolce na nozdrza=> Wskazuje na sposób w jaki ujarzmia się byki. 



2Król.19:35 Anioł Pański=> Możliwe Semum, albo zaraźliwe powietrze. 

2Król.20: 1 W one dni=> 731 pne 125 lat przed upadkiem Sedekiasza, odpowiada dacie Rewolucji 
Francuskiej w roku 1789,  kiedy rząd francuski figurujący Chrześcijaństwo zachorował na śmierć, 
co było 125 lat przed 1914, kiedy korona Chrześcijaństwa była odjęta. 
Zachorował Ezechiasz=> Prawdopodobnie dlatego, że chwałę należną Bogu przywłaszczył 
sobie. 

2Król.20: 4 do pół sieni=> niedokładnie przetłumaczony. Oznacza "miasto w proroctwie". "Cyrus pobuduje 
miasto moje". 

2Król.20: 8 Jaki znak jego=> Lud Boży -- Nowe Stworzenie -- nie powinno wymagać od Boga znaków, albo 
próbować Boga, gdyż "przez wiarę chodzimy a nie przez widzenie". 2Kor.5:7. 

2Król.20:11 Nawrócił cię=> Możliwe z powodu warunków znajdujących się w górnej strefie atmosferycznej, 
albo przez ukazanie się Parahelion, tj. drugiego pozornego słońca. 
Wstecz na dziesięć stopni=> Wyobraża 10 lat od końca czasów w r.1799 wstecz do Rewolucji 
Francuskiej w 1789 r. 

2Król.20:20 Wodę do miasta=> Wyobraża powstanie różnych towarzystw biblijnych na początku 19 wieku. 

2Król.21: 1 Manases=> Izajasz miał być jego dziadkiem, który zmarł poprzednio. 
W dwunastym roku=> Gdy był właściwie wychowywany, mógł mieć już w tych latach rozwinięty 
charakter i zamiłowanie do sprawiedliwości. 

2Król.21: 2 Czynił złe=> Ezechiasz pomimo iż był dobrym człowiekiem, prawdopodobnie nie był rozsądnym 
ojcem. 

2Król.21: 6 Bawił się wieszczką=> Przez złe duchy. 

2Król.21:16 Krwi niewinnej wylał=> Zapewne pod wpływem złej religii. 

2Król.22: 3 W osiemnastym roku=> W roku 645 pne tj. 35 lat przed obaleniem z tronu króla Sedekiasza, 
odpowiada czasowi założenia wydawnictwa "Strażnicy" w roku 1879 -- 35 lat przed upadkiem 
Chrześcijaństwa w 1914 roku. 

2Król.22:11 Ksiąg Zakonu=> Przypuszczalnie była to 5Moj. 
Rozdarł szaty=> Z bojaźni, żalu i zgrozy. 

2Król.22:14 Do Huldy=> Zamiast do Jeremiasza lub Sofoniasza, może dlatego ażeby się upewnić, czy i ona 
potwierdzi wypowiedziane przez nich proroctwa odnośnie kary, jaka miała spaść na naród 
Izraelski. 

2Król.22:16 Zło na to miejsce=> Było już za późno na taką reformę, poprawę narodu; teraz też za późno na 
reformę Chrześcijaństwa. 

2Król.23: 4 Sprawiono Baalowi=> Typ bóstwa Babilonu -- Papieża. 
Wojsku niebieskiemu=> Wyobraża władze duchowe Chrześcijaństwa. 

2Król.23: 5 Słońcu=> wyobraża Pana Jezusa. 
I miesiącowi=> wyobraża prawo Zakonu. 
I planetom=> Wyobraża 12 Apostołów. 

2Król.23:10 Molochowi=> Figura na tych co propagują naukę o wiecznych mękach. 

2Król.23:21 Święto przejścia=> Wyobraża Wielkanoc, czas powstania umarłych w Chrystusie, jak również 
przejście ostatnich członków Ciała Chrystusowego w chwili śmierci. 

2Król.23:24 Wieszczków=> Mających łączność ze złymi duchami. 

2Król.23:25 Z całego serca=> Jest wielka różnica pomiędzy dobrymi chęciami a pełnieniem woli Bożej, przez 
zupełne ofiarowanie się Bogu. "Przybliżcie się do ku Bogu, a przybliży się ku wam". Jakub.4:8. 

2Król.24:14 Oprócz ubogiego ludu=> Nawet i ci zostali zabrani, gdy 70 lat spustoszenia zaczęło się 
wypełniać, że ziemia została bez obywateli. 

2Król.25:13 Do Babilonu=> Typ na mistyczny Babilon. 

2Król.25:14 Wszystko naczynie=> Wyobraża kosztowne Prawdy Kościoła. 

2Król.25:26 Poszli do Egiptu=> Tu rozpoczęło się 70 lat spustoszenia. 

1Kron. 6: 1 Gerson=> Typ na tych co otrzymają zbawienie w 1000-leciu. 
Kaat=> Typ na Ojców Św. 
Merary=> Typ na W.G. 

1Kron. 6: 2 Amram=> Typ na Chrystusa. 

1Kron.10:13 Ducha wieszczego=> Kontakt ze złymi duchami. 

1Kron.11:18 Nie chciał Dawid pić=> Mało zaiste jest takich królów, którzyby okazali podobnego ducha 
(uczucie). 

1Kron.13: 1 Wszystkimi rotmistrzami=> O wiele lepiej jest, gdy w służbie Bożej wszyscy z ludu Bożego biorą 
udział. Z tego powodu lepiej jest mieć kilku starszych nawet w najmniejszym zgromadzeniu. 

1Kron.13: 6 Nad Cherubinami=> Wyobraża miłość i moc, jako podstawa sprawiedliwości wyrażona przez 
ubłagalnię. 



1Kron.13: 7 Na wozie nowym=> Zamiast być niesioną przez Lewitów na ramionach, stosownie do rozkazania 
Pańskiego. 

1Kron.13:10 Rozgniewał się na Ozę=> Za brak szacunku i za zły przykład przed Izraelem. "Bojaźń Pańska 
jest początkiem mądrości". 
Ku Arce=> nie mniemajmy, że w Kościele wszystko się rozpadnie, gdy nie podtrzymamy jego 
upadku. 
I tamże umarł=> Lecz to nie znaczy, że poszedł na wieczne męki. 

1Kron.13:11 Zafrasował się=> Bo Dawid postanowił sprowadzić Arkę do Jerozolimy, a z powodu braku starań 
sprawa została zaniechana. 
Rozerwanie w Ozie=> Nie stała mu się niesprawiedliwość, bo i tak był on w stanie śmierci. 
  To było potrzebne ponieważ wszystko co miało łączność z Arką, figurowało coś większego. 

1Kron.13:14 Błogosławił Pan=> Arka przebywała w domu Abinadaba przez 20 lat, lecz bez szczególnego 
objawu błogosławieństwa. Podobnie w niektórych domach znajdująca się Biblia, od roku do roku, 
nie wydaje się być dla domowników wielkim błogosławieństwem, lecz w innym domu, w krótkim 
stosunkowo czasie, nawet w kilku miesiącach sprowadza wielkie błogosławieństwo. 

1Kron.14:11 Baal Perazym=> Typ na wybawienie ponownie zgromadzonego Izraela. 

1Kron.16:17 Izraelowi=> Po śmierci Jakuba 12 pokoleniom Izraela. 

1Kron.16:33 Albowiem przyszedł=> Gdy On przyjdzie, z Nim też przyjdzie dzień, życie i płodność, zginie zaś 
niewola skażenia, trudności, burze, kłopoty, boleści. Ziemia także będzie jak ogród Eden, będzie 
to dla świata wielka uroczystość, jubileusz. 
Sądzić ziemię=> Sądny dzień dla świata będzie dniem radości i wesela. 

1Kron.17: 4 Dom do mieszkania=> Nie powinniśmy być zanadto pewni, gdy nasze plany są dobre, 
zamierzone ku chwale Bożej, że w takim razie Pan Bóg powinien je uznać i przyjąć. 

1Kron.17: 5 Z namiotu do namiotu=> Pan Bóg wielokrotnie pokazuje, aby przedstawienie sprawy Bożej 
przed światem było bardzo skromne i bez zbytniej wystawności, ostentacji. 

1Kron.17: 7 Z owczarni=> Wyobraża poziom upadłej ludzkiej natury. 

1Kron.17: 9 Nie będzie poruszony=> Proroctwa na błogosławieństwa 1000-lecia. 

1Kron.17:11 Królestwo jego=> Królestwo Salomona, które wyobraża 1000-letnie panowanie Chrystusa. 

1Kron.17:12 Stolicę jego na wieki=> Okres czasu licząc od zdetronizowania Sedekiasza, do objęcia władzy 
przez Chrystusa liczy się bezkrólewiem. 

1Kron.21: 1 Ale szatan=> Wkrótce potem, gdy Dawid dopuścił się grzechu. 

1Kron.22: 5 wielki i znamienity=> Aby wyobrażał jaką powinna być praca, staranie i ofiarowanie ze szczerego 
złota i pracowitych rąk. 

1Kron.22: 7 Dawid rzekł=> wyobraża Kościół w ciele. 
Do Salomona=> Typ na Kościół w chwale. 

1Kron.22: 8 Wojny prowadził=> Wyobraża walkę Kościoła w ciele. 

1Kron.23: 6 Gerson=> Typ na tych co otrzymają zbawienie w 1000-leciu. 
Kaat=> Typ na Ojców Św. 
Merary=> Typ na W.G. 

1Kron.23:12 Synowie Arama=> Amram - Typ na Chrystusa. 

1Kron.24: 2 Nadab i Abiju=> Typ na klasę wtórej śmierci, która grzeszy w W.Ew. i W.G. 

1Kron.28: 1 Dawid=> Dał dobry przykład dla tych, co starają się służyć ludowi Bożemu. 

1Kron.28: 2 Wtedy król Dawid=> Pomimo swojej zgrzybiałości. 
powstał=> Pomimo iż był zwyczaj, że król podczas takiego zebrania siedział. 
Na nogi swoje=> Wskazuje na ważność sprawy, jaką miał przedstawić. 
Słuchajcie bracia moi=> To pokazuje, że Dawid nie był wysokiego mniemania o sobie, ani też 
dominującym lub okrutnym władcą. 

1Kron.28: 3 rozlewałeś krew=> Nasz Bóg jest Bogiem pokoju, lecz bogowie pogańscy są bogami wojny. 
Wszyscy wielcy wojownicy przelewali wiele krwi. 

1Kron.28: 4 Obrał mię Pan=> "Bóg ułożył członki każdy z nich z osobna w ciele jako chciał". 1Kor.12:18. 

1Kron.28: 5 obrał Salomona=> W tym czasie jako 20-letni młodzieniec, łagodnego usposobienia bardziej niż 
jego starsi bracia. Urodził się Dawidowi już po jego upokorzeniu się z powodu grzechu, gdy 
przyszedł do niego prorok Natan. 

1Kron.28: 6 Obrał za syna=> W znaczeniu przenośnym, jako typ na Chrystusa. 

1Kron.28: 7 Jako i dziś=> W tym czasie Salomon był wzorowym młodzieńcem. 

1Kron.28: 9 Znaj Boga=> Jedynie w miarę znajomości Boga, możemy właściwie Go czcić i Mu służyć. 
Odrzuci cię=> Co się też stało. Potomstwo Salomona zostało odrzucone. 

1Kron.28:15 Świeczniki złote=> Typ na prawdziwy Kościół. 

1Kron.28:16 Stoły=> Typ na Kościół. 
Chleby pokładne=> Typ na Słowo Boże. 



1Kron.28:18 Ołtarz do kadzenia=> Ołtarz złoty typem na Kościół. 
Cherubinów=> Które razem z ubłagalnią i światłem wyobrażały obecność Jehowy. 
Okrywały skrzynię=> Typ na Chrystusa. 

1Kron.28:19 Z ręki Pańskiej=> To pokazuje, że świątynia była zbudowana według planu Bożego, a nie 
zamiaru Dawida. 

1Kron.29: 2 Nagotowałem=> Wyobraża, iż Kościół w ciele przygotowuje się jako materiał, z którego 
prawdziwa świątynia Boża będzie uczyniona. 

1Kron.29:23 Na stolicy Pańskiej=> W pewnym sensie wyobraża 1000-letnie Królestwo. 

1Kron.29:27 Czterdzieści lat=> ogniwo nr.25 chronologii biblijnej. 
Siedem lat=> Możliwe, iż wyobrażają 7 lat od 1874 - 1881 roku. 

2Kron. 1: 5 Ołtarz miedziany=> Typ na ofiarę Chrystusa. 

2Kron. 1:10 Lud twój=> Tu jest nauka dla tych, którzy mają zwyczaj wyrażać się o ludu Bożym: "Moi ludzie", 
"Mój Kościół" itd.. 
Tak wielki=> Około 6 000 000 dusz w owym czasie. 

2Kron. 1:11 Nie prosiłeś=> Na podobieństwo naszego niebieskiego Ojca. 
Aleś prosił=> wyraz tu użyty jest ten sam, "wypożyczyć od Egipcjan" rzeczy. 

2Kron. 1:12 Majętność i sławę=> Wyobraża duchowe bogactwa i sławę prawdziwego Kościoła. 

2Kron. 2: 7 Robić złotem=> Symbol duchowej Boskiej natury. 
Srebrem=> Symbol natury W.G. 
Miedzią=> Symbol doskonałej ludzkiej natury. 
Szarłatem=> Symbol królewskości. 
Karmazynem=> Symbol krwi odkupienia. 
Hiacyntem=> symbol wierności. 

2Kron. 2: 8 Drzewa cedrowego=> Symbol żywota wiecznego -- ludzkiego. 

2Kron. 2:17 Wszystkich cudzoziemców=> Wyobraża, iż cudzoziemcy i nieprzyjaciele Prawdy mają ważny 
dział w przygotowaniu pozafiguralnej Świątyni, chociaż gdy sprawują dzieło obciosywania, 
szlifowania, przetapiania itd. wcale sobie nie wyobrażają jak wielkie dzieło sprawują. 

2Kron. 3:10 Dwa Cheruby=> Które razem z ubłagalnią i światłem wyobrażały obecność Jehowy. 
Oprawił złotem=> Symbol duchowej Boskiej natury. 

2Kron. 3:14 Z hiacyntu=> symbol wierności. 
z szarłatu=> Symbol królewskości. 
Karmazynu=> Symbol krwi odkupienia. 
Subtelnego lnu=> Symbol sprawiedliwości. 

2Kron. 4: 1 Ołtarz miedziany=> Typ na ofiarę Chrystusa. 

2Kron. 4:19 Ołtarz złoty=> Typ na Kościół. 
I stoły=> Typ na Kościół. 
Chleby pokładne=> Typ na Słowo Boże. 

2Kron. 4:20 Świeczniki=> Typ na zupełny Kościół. 
Ze szczerego złota=> Symbol Boskiej natury. 

2Kron. 5: 2 Salomon=> Typ na Chrystusa. 
Zebrał=> Wyobraża czas żniwa. 
Starszych Izraela=> Figuruje na wybranych Bożych. 

2Kron. 5: 7 Skrzynia przymierza=> Typ na Chrystusa. 
Cheruby=> Które razem z ubłagalnią i światłem wyobrażały obecność Jehowy. 

2Kron. 5:10 Nic nie było w skrzyni=> Złote naczynia z manną, która wyobraża nieśmiertelność i laska 
Aarona, która zakwitła, a wyobrażająca charakter Ciała Chrystusowego nie będą więcej 
potrzebne w przyszłym stanie chwały, wyobrażonej przez Świątnicę. 
Dwie tablice=> Wyobrażają Prawo i nauki, że Chrystus wypełni wszystkie wymagania 
doskonałego Prawa Bożego, jak również, iż będzie Mu dana władza, jako Wykonawcy Prawa. 

2Kron. 5:13 Wtedy dom on=> Wyobraża uwielbiony Kościół. 

2Kron. 6: 9 Z biódr twoich=> Dzieci pochodzą od ojca przez matkę, jak to jest pokazane w ludzkim 
narodzeniu Jezusa. 

2Kron. 7:14 Imienia mego=> Izrael znaczy "Lud Boży". 

2Kron. 7:20 Między wszystkie narody=> Proroctwo to wypełniło się w zupełności. 

2Kron. 9: 1 Królowa z Saby=> Prawdopodobnie ona była murzynką. Obecny cesarz Abisynii wywodzi swój 
ród od Salomona przez królową Sabę. 

2Kron. 9: 2 Mądrość Salomona=> Typ na Chrystusa. 

2Kron. 9: 4 Zdumiewała się=> Z zachwytu. 

2Kron. 9: 6 Nie powiedziano mi=> "Czego oko nie widziało, a ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie 
wstąpiło, co nagotował Bóg tym, którzy go miłują". 1Kor.2:9. 



2Kron. 9: 9 sto i dwadzieścia talentów złota=> Około 3 000 000 $. 

2Kron. 9:23 Słuchali mądrości jego=> "I pójdzie wiele narodów mówiąc: Pójdźcie a wstąpmy na górę Pańską, 
do domu Boga Jakubowego". Iz.2:3. 

2Kron. 9:30 czterdzieści lat=> Ogniwo chronologii nr 26. 
  Możliwe, że figuruje żniwo 1000-lecia. 

2Kron.10: 4 Jarzmo ciężkie=> Ludy choćby najlepiej rządzone, nie zawsze są ze swego rządu zadowolone. 

2Kron.10:14 Korbaczami=> Bicz, na końcu którego był umieszczony kawałek metalu. 

2Kron.10:17 Królował=> Wierny Bogu, którego głównym miejscem modlitwy było Jeruzalem, u pokolenia 
Judy, z którego miał przyjść król obiecany, co przedstawia przesianie duchowego Izraela. 

2Kron.10:19 Odstąpili Izraelici=> co odpowiada rozdzieleniu się chrześcijaństwa na papiestwo i 
protestantyzm w roku 1521, gdy Luter został ekskomunikowany 393 lata przed 1914 r. czasu 
upadku chrześcijaństwa. 

2Kron.12: 9 Sesak król Egiptu=> w ostatnich czasach odkryto budynki w Karnak w Egipcie wzniesione przez 
króla Sesaka. 

2Kron.12:16 Zasnął Roboam=> W śmierci nie ma uświadomienia. 

2Kron.13: 2 Trzy lata=> Ogniwo chronologii nr 28. 

2Kron.13: 8 Królestwu Pańskiemu=> W pewnym względzie figuruje 1000-lecie. 
Cielce złote=> Prawdopodobnie lud w Egipcie był w zwyczaju czcić złotego cielca zwanego w 
mitologii Egipskiej -- Apis. 

2Kron.14: 3 Wyrąbał gaje=> Miejsca gdzie poganie oddawali cześć swoim bogom, przeważnie czciciele 
przyrody. 

2Kron.14: 9 Zara Etiopczyk=> Przypuszczają iż to był Osorkon II, król Egiptu. 

2Kron.14:11 Wołał Aza do Pana=> Było właściwym dla Azy jako przedstawiciela ludu Bożego, lecz gdy jaki 
naród prowadzi wojnę i zasyła modły o zwycięstwo w wojnie, to jest to niewłaściwe od czasu 
upadku ostatniego króla Izraelskiego Sedekiasza. 

2Kron.16:12 Nie szukał Pana=> Który zawarł przymierze z ludem Izraelskim, iż będzie mu błogosławił w 
doczesnych rzeczach, jeżeli okaże się wiernym Bogu. 
Ale lekarzy=> Różnych magów, wieszczków, czarnoksiężników itd.. 

2Kron.16:13 Czterdziestego pierwszego=> Ogniwo chronologii nr 29. 

2Kron.17: 6 Nabywszy serca=> Odwagi. 

2Kron.17:10 Strach Pański=> Świat w ogólności przyznaje, że w Chrześcijaństwie mieści się pewna doza 
Prawdy. 

2Kron.18:22 Ducha kłamliwego=> Jeden z upadłych aniołów. 

2Kron.19: 2 Pomagać niezbożnemu=> "Błogosławiony mąż, który nie chodzi w radzie niepobożnych". Ps.1:1. 
Nad tobą jest gniew=> Haniebna porażka. 

2Kron.19:10 Między krwią a krwią=> Zależy w jakim stopniu było dokonane morderstwo; w pierwszym 
stopniu, w drugim lub trzecim. 

2Kron.19:11 ________________________ 
MANNA - 25 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Ktokolwiek ma do wykonania jakiś niemiły obowiązek niech się nie boi, lecz wykonując go w 
sposób uprzejmy, sprawiedliwie i z miłością, niech się boi nie człowieka, ale raczej Pana, 
usiłując podobać się Jemu. Niech świat prowadzi swoją walkę, Bóg i tak ją nadzoruje, a 
ostateczny wynik będzie chwalebny. My, którzy jesteśmy obywatelami nowego państwa, nowego 
Królestwa, nie należącego do tego świata, którzy nie używamy broni cielesnej, lecz miecza 
Ducha, walczmy w dobrym boju wiary, uchwyćmy się chwalebnych rzeczy wystawionych przed 
nami i nie tylko trwajmy sami, lecz także pomagajmy trwać tym wszystkim, którzy mają tego 
samego Ducha i są członkami tej samej duchowej armii, skompletowani w Tym, który jest Głową, 
Wodzem naszego zbawienia. 
---------------------- 

2Kron.20:31 Dwadzieścia pięć lat=> Ogniwo chronologii nr 30. 

2Kron.20:37 Iżeś się stowarzyszył=> Z człowiekiem, który nie pozostaje w harmonii z Bogiem. 

2Kron.21: 1 Zasnął Jozafat=> Człowiek w śmierci nic o sobie nie wie. 

2Kron.21:20 Osiem lat=> Ogniwo chronologii nr 31. Usher w swej chronologii podaje 4 lata zamiast 8. 

2Kron.22: 2 Jeden rok=> Ogniwo chronologii nr 32. 

2Kron.22:12 Sześć lat=> Ogniwo chronologii nr 33. 

2Kron.24: 1 Czterdzieści lat=> Ogniwo chronologii nr 34. 
   Usher w swej chronologii podaje tylko 39 lat zamiast 40. 

2Kron.24: 7 Złupili dom Boży=> W tym czasie budowano pogańską świątynię Baala, co wyobraża jaką 
szkodę poniosła symboliczna Świątynia w Średniowieczu. 



2Kron.24:12 Jojada=> Wyobraża Największego Kapłana -- Chrystusa. 

2Kron.25: 1 Dwadzieścia dziewięć lat=> Ogniwo chronologii nr 35. 

2Kron.26: 3 Pięćdziesiąt dwa lata=> Ogniwo chronologii nr 36. 

2Kron.27: 1 Szesnaście lat=> Ogniwo chronologii nr 37. 

2Kron.28: 1 Szesnaście lat=> Ogniwo chronologii nr 38. 

2Kron.29: 1 Dwadzieścia i dziewięć lat=> Ogniwo chronologii nr 39. 
   Usher w swej chronologii podaje 15 lat. 

2Kron.29: 7 Bogu Izraelskiemu=> Któremu powinni oddawać cześć i chwałę. 

2Kron.29:18 Oczyściliśmy=> "Oczyszczajmy samych siebie od nieczystot ciała i ducha". 

2Kron.29:21 Na ołtarzu Pańskim=> Bogu, któremu cześć była oddawana. 

2Kron.32:20 Krzyczeli ku niebu=> Wiara ich wzrastała w miarę jak nieprzyjaciele wysławiali swych bogów, w 
przeciwieństwie do Boga Izraelskiego. 

2Kron.32:21 Posłał Pan Anioła=> Możliwe Semum, albo zaraźliwe powietrze. 

2Kron.32:24 W one dni=> 731 pne 125 lat przed upadkiem Sedekiasza, odpowiada dacie Rewolucji 
Francuskiej w roku 1789,  kiedy rząd francuski figurujący Chrześcijaństwo zachorował na śmierć, 
co było 125 lat przed 1914, kiedy korona Chrześcijaństwa była odjęta. 
Dał mu znak=> Lud Boży -- Nowe Stworzenie -- nie powinno wymagać od Boga znaków, albo 
próbować Boga, gdyż "przez wiarę chodzimy a nie przez widzenie". 2Kor.5:7. 

2Kron.32:30 Na zachód=> Wyobraża powstanie różnych towarzystw biblijnych na początku 19 wieku. 

2Kron.33: 1 W dwunastym roku=> Gdy był właściwie wychowywany, mógł mieć już w tych latach rozwinięty 
charakter i zamiłowanie do sprawiedliwości. 

2Kron.33: 2 Czynił złe=> prawdopodobnie nie był rozsądnym ojcem. 

2Kron.33:11 Do Babilonu=> Cała historia tych wydarzeń jest opisana na tabliczkach, które w ostatnich 
czasach odnaleziono w wykopaliskach. 

2Kron.33:13 Poznał Manases=> To pokazuje iż poprzednio nic nie wiedział, a jego grzechy pochodziły 
przeważnie z nieświadomości. 

2Kron.33:15 I wyrzucił=> Lat 674 przed Chrystusem, a 68 prze upadkiem króla Sedekiasza odpowiada 
pozaobrazowemu oczyszczeniu Świątnicy po roku 1846, kiedy forma Ewangelistycznego 
Związku dała możliwość uzyskania wolności prawdziwemu Kościołowi 68 lat przed rokiem 1914, 
kiedy chrześcijaństwo upadnie. 

2Kron.33:21 Dwa lata=> Ogniwo chronologii nr 41. 

2Kron.34: 1 Trzydzieści jeden lat=> Ogniwo chronologii nr 42. 

2Kron.34: 3 Ósmego roku=> Na 651 lat przed Chrystusem, a 45 lat przed obaleniem Sedekiasza, odpowiada 
na rok 1869, w którym redaktor "Strażnicy" zaczął badać Plan Boży w Piśmie Św. 
Począł szukać=> Zachodzi wielka różnica między tymi, co są dobrego usposobienia, a tymi co 
starają się służyć Bogu z całego serca, przez zupełne poświęcenie się Bogu. "Przybliżcie się do 
mnie, a ja przybliżę się do was, mówi Pan". 

2Kron.34: 8 Roku osiemnastego=> Na 641 lat przed Chrystusem, a 35 lat przed upadkiem króla Sedekiasza, 
odpowiada założeniu "Strażnicy" w 1879 r., 35 lat przed upadkiem Chrześcijaństwa w roku 1914. 

2Kron.34:14 Księgi Zakonu=> Przypuszczalnie były to oryginalne księgi Mojżeszowe. 

2Kron.34:19 Rozdarł szaty=> Jako znak żalu, pokuty. 

2Kron.34:22 Do Huldy=> Zamiast do Jeremiasza lub Sofoniasza, może dlatego ażeby się upewnić, czy i ona 
potwierdzi wypowiedziane przez nich proroctwa odnośnie kary, jaka miała spaść na naród 
Izraelski. 

2Kron.34:24 Zło na to miejsce=> Było już za późno na taką reformę, poprawę narodu; teraz też za późno na 
reformę Chrześcijaństwa. 

2Kron.34:28 Do grobu twego=> Gdzie miał być pochowany. 

2Kron.35:19 Roku osiemnastego=> Na 641 lat przed Chrystusem, a 35 lat przed upadkiem króla Sedekiasza, 
odpowiada założeniu "Strażnicy" w 1879 r., 35 lat przed upadkiem Chrześcijaństwa w roku 1914. 
To święto przejścia=> Wyobraża wielkie Święto Przejścia czyli zmartwychwstanie umarłych w 
Chrystusie w roku 1878 i przejście ostatnich członków Kościoła przy końcu ich życia. 

2Kron.35: 1 Baranka Wielkanocnego=> "Baranek nasz Wielkanocny za nas ofiarowany jest, Chrystus". 
1Kor.5:7. 
Czternastego dnia=> Podczas pełni księżyca, który jest symbolem prawa Zakonu i narodu 
znajdującego się pod tym prawem. To również wyobraża, że Chrystus został ukrzyżowany 
wtedy, gdy naród Izraelski był w łasce u Boga. Od tej zaś pory łaska zaczęła się zmniejszać, aż 
ostatecznie został zupełnie odrzucony i rozproszony między wszystkie narody. 

2Kron.36: 5 Jedenaście lat=> Ogniwo chronologii nr 43. 

2Kron.36: 9 Osiem lat miał=> Błąd uczyniony zapewne przy przepisywaniu, powinno być lat 18. Zobacz 
2Król.24:8. 



2Kron.36:11 Jedenaście lat=> Ogniwo chronologii nr 44. 
Panowanie Sedekiasza trwało w rzeczywistości 10 lat, cztery miesiące i 10 dni, lecz podana jest 
równa liczba lat. 

2Kron.36:13 Zatwardzony kark=> Figura jest wzięta z wołów nie poddających się jarzmu. 

2Kron.36:20 Do Babilonu=> wyobraża niewolę prawdziwego Kościoła w mistycznym Babilonie. 

2Kron.36:21 Aż się wypełni=> 70 lat spustoszenia, gdy ziemia została wyludniona. Rozpoczęły się w roku 606 
pne, a skończyły się w roku 536 pne. Data 606 pne jest również zaznaczona jako początek 
"Czasów Pogan" ostateczna kara, jaka była zapowiedziana, "Siedemkroć", a która wypełniła się 
w narodzie Żydowskim. Literalny "Czas" zawiera w sobie 12 miesięcy po 30 dni, każde zatem 
siedemkroć stanowi 2520 dni proroczych, które wyobrażają 2520 lat, a skończyły się w roku 
1914. 
   Te 70 lat wyobrażają 19 jubileuszy lecz nie obserwowane właściwie, czyli okres 950 lat tj. od 
wejścia Żydów do ziemi Chananejskiej, aż na 19 lat przed spustoszeniem ziemi i 51 
dodatkowych jubileuszy po 49 lat każdy, albo 2499 lat od zachowania ostatniego jubileuszu do 
Wielkiego Jubileuszu Jubileuszy, czyli czasów naprawienia wszystkich rzeczy. 

2Kron.36:22 Roku pierwszego Cyrusa=> Rok 536 pne stanowi datę powszechnie ustaloną i przyjętą w historii 
światowej. 70 lat spustoszenia jest końcem 45 ogniwa chronologii biblijnej. Chronologia biblijna 
nie przekracza daty w której historia światowa jest pewna i ustalona. 
   Rok 1845 (długość Żydowskiego "dwójnasób") do roku 1309 jest rokiem w którym siedziba 
papieża została przeniesiona z Rzymu do Avignion, jako początek uwolnienia Prawdy z niewoli 
papieskiej (papiestwo jest pokazane w Babilonie). 

Ezdr. 1: 1 Roku pierwszego=> Pierwszy rok panowanie Cyrusa, jako władcy Persji i Babilonii był rok 536. 
Wzbudził Pan ducha=> Prawdopodobnie Daniel był użyty w tej sprawie. 

Ezdr. 1: 3 Ze wszystkiego ludu=> 12 pokoleń. 
Buduje dom Pana=> Nie mury miasta, jak u Daniela. 

Ezdr. 1: 4 A ktoby został=> Ktokolwiek z 12 pokoleń. 

Ezdr. 1: 5 I Lewici=> Część z 10 pokoleń. 
Wszelki=> Z któregokolwiek pokolenia. 

Ezdr. 1: 7 Naczynia=> Wyobrażają drogocenne Prawdy zabrane do mistycznego Babilonu. 

Ezdr. 1:11 Z Babilonu=> Mistycznego Babilonu. 

Ezdr. 2:65 Śpiewaków dwieście=> Nikogo nie powinno się zmuszać do opuszczenia Babilonu. Ktokolwiek 
nie czyni tego z radością i weselem, to niech zostanie gdzie jest. 

Ezdr. 2:69 Srebra grzywien pięć tysięcy=> Przypuszczalnie było zebrane około 400 000 dolarów. 

Ezdr. 2:70 I cały Izrael=> Ostatki 12 pokoleń. 

Ezdr. 3: 2 Zbudowali ołtarz=> Prawdopodobnie na tym miejscu, gdzie Abraham ofiarował swego syna 
Izaaka. 
  Pierwszy stopień zbliżenia się do Boga, było uznanie wielkiej ofiary, którą ołtarz figuralnie 
przedstawiał. 

Ezdr. 3:11 I śpiewali=> Wyobraża stan serca tych, co wdzięcznie wylewają swoje uczucia Bogu. 

Ezdr. 3:12 Płakali=> Tak i dziś wielu z duchowego Izraela po wyjściu z mistycznego Babilonu opłakują 
przeszłość, zamiast weselić się z przyszłości. 

Ezdr. 4: 2 Będziemy=> Samarytanie, lud pół pogański, wyobrażają dzisiejsze Chrześcijaństwo. 
Budować z wami=> Z Izraelitami, wyobrażającymi lud Boży. 

Ezdr. 4: 4 Przeszkadzał im=> Figuruje kłopoty i zamieszania czynione przez obcych, a dopuszczonych do 
pracy w poprawie prawdziwej Świątyni. 

Ezdr. 4:24 Do wtórego roku=> Na 527 lat przed Chrystusem. 1845 (długość Żydowskiego "dwójnasób") 
przed rokiem 1324 tj. czasem ogłoszenia Defensor Pacis przez Marsiglio, jako pierwsze dzieło 
reformacyjne. 

Ezdr. 5:13 Aby dom Boży=> Nie mury miasta, o którym wspomina Daniel. 

Ezdr. 5:14 Nadto i naczynia=> Drogocenne Prawdy Słowa Bożego. 
Z kościoła Babilońskiego=> Typ na mistyczny Babilon. 

Ezdr. 6: 3 Aby dom zbudowano=> Nie mury miasta, o którym wspomina Daniel. 

Ezdr. 6: 5 naczynia srebrne=> Drogocenne Prawdy Słowa Bożego. 
Przeniósł do Babilonu=> Typ na mistyczny Babilon. 
Niech wrócą=> To wracanie teraz się odbywa. 
W domu Bożym=> Typ na klasę Świątnicy. 

Ezdr. 6:14 I dokonali=> Prawdopodobnie była dokończona budowa tak świątyni jak i murów miasta. 
Artakserksesa=> Ten rozkaz był wydany po dokończeniu budowy. 

Ezdr. 6:15 Roku szóstego=> Roku 517 pne. a 1845 (długość Żydowskiego "dwójnasób") przed rokiem 1328 
tj. czasem śmierci reformatora Marsiglio. 



Ezdr. 6:17 Kozłów dwanaście=> To pokazuje, że ci co powrócili z niewoli Babilońskiej reprezentowali 12 
pokoleń całego Izraela. 

Ezdr. 7: 1 Po tych sprawach=> Około 75 lat od powrotu pierwszej grupy z niewoli Babilońskiej. 

Ezdr. 7: 7 Roku siódmego=> Na 467 lat przed Chrystusem. 1845 przed rokiem 1378 jako zaranie 
reformacji, gdy różne odszczepieństwa zaczęły wyłaniać się z papiestwa. Dwóch papieży 
zasiadało na swych tronach, jeden drugiego wyklinał i nazywał Antychrystem. To był punkt 
zwrotny dla Wyclifa, bo odtąd czas swój poświęcił na tłumaczenie Pisma Św. i zaczął zbijać 
główny błąd papiestwa dot. nauki o transubstancji -- przeistoczeniu chleba i wina. 

Ezdr. 7:20 Do domu Bożego=> Nie mury miasta, o którym wspomina Daniel. 

Ezdr. 8:21 Post=> Umartwienie ciała, przez wstrzymanie się od przyjemności. 

Ezdr. 8:28 Srebro i złoto=> Razem wartość wynosiła od 2 do 3 milionów dolarów. 

Ezdr. 8:29 Pilnujcie i strzeżcie=> Może służyć za wskazówkę jak powinniśmy czuwać i pilnować powierzone 
nam skarby. 

Ezdr.10:11 ______________________  
MANNA - 3 SIERPNIA 
---------------------- 
Ktoś dobrze powiedział: "Chrześcijanin na świecie jest jak okręt na oceanie. Okręt tak długo jest 
na nim bezpieczny, jak długo ocean nie jest wewnątrz okrętu". Jedna z największych trudności 
obecnego chrześcijaństwa polega na tym, że dopuszcza się do niego obcych, "narody tej ziemi", 
i uznaje za chrześcijan. To przynosi szkodę nie tylko chrześcijanom przez obniżenie poziomu ich 
życia (ponieważ przeciętna o nim stanowi), lecz także szkodzi "obcym" przez to, że liczni z nich 
wierzą w swoje całkowite bezpieczeństwo, bez potrzeby nawrócenia się, gdyż zewnętrznie 
zasługują na szacunek i często, być może, uczestniczą w nabożeństwach. 
---------------------- 

Neh. 1: 1 Słowo Nehemiasza=> Chociaż ta księga jest księgą historyczną, to jednak pięknie opisuje 
historię odnowienia duszy. Rozdz.. 1 przedstawia przyznanie i wyznanie grzechów. 2, 
postanowienie odbudowy przy łasce Bożej. 3, rzeczywiste odbudowanie duszy w poświęceniu. 
4, napaści na człowieka z zewnątrz. 5, udręczenie z wewnątrz. 6, skryte pokusy szatana. 7, 
pomyślne dokonanie duchowej pracy. 8, badanie Słowa Bożego. 9, wyznanie swych słabości. 
10, określenie stosunku przymierza. 11, uporządkowanie usiłowań prowadzenia dobrego życia. 
12, uznanie we wszystkim Boga. 13, smutne przedstawienie upadku chrześcijanina i ponowny 
wpływ Ducha. 

Neh. 1: 6 We dnie i w nocy=> Modlitwa Nehemiasza trwała około 4 miesięcy. "Należy zawsze się modlić". 
Łuk.18:1. 
Któremiśmy zgrzeszyli=> Nikt nie może zanosić modłów do Wielkiego Stwórcy kto wpierw nie 
przyzna się lub nie uzna swych niedoskonałości. 
Przeciw tobie=> Grzechy i słabości nasze mogą do pewnego stopnia być zakryte przed 
widokiem innych ludzi, gdy staramy się, o ile to możliwe postępować według Ducha. 

Neh. 1:11 Przed tym mężem=> Lud Boży ma ten sam przywilej w modlitwie i w obecnym czasie. Bóg może 
ukształtować sprawy naszego życia na naszą korzyść. 
Podczaszym królewskim=> Ministrem stanu, zaufanym doradcą króla. 

Neh. 2: 2 Zląkłem się=> I to z ważnego powodu, bo życie jego było w niebezpieczeństwie. Monarchowie 
bowiem wymagali, by ich podwładni byli zawsze uśmiechnięci. 

Neh. 2: 8 Mur miejski=> "Od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalem, aż do Mesjasza 
wodza, będzie tygodni siedem, potem sześćdziesiąt i dwa". 69 symbolicznych tygodni, czyli 483 
symbolicznych dni, czyli 483 literalnych lat. 
Dał mi król listy=> W roku 454 pne według obliczenia dr Hale i dr Priestlie. 
   1845 lat (Żydowskie dwójnasób) poprzedzało rok 1391, gdy Hus był zapoznany z dziełem 
Wyclifa i poprowadził w dalszym ciągu reformację. 

Neh. 2: 9 I jezdnych=> To było zupełnie właściwym dla Nehemiasza korzystać z udzielonej mu protekcji od 
króla. Podobnie jak chrześcijanie mogą korzystać z ubezpieczenia od ognia. 

Neh. 2:17 Widzicie uciśnienie=> Nieszczęścia posłane jako kara od Boga. 

Neh. 4: 3 Kiedy przyjdzie lis=> Szyderstwo jest jednym ze skutecznych środków, którymi posługuje się 
szatan przez swoje narzędzia. 

Neh. 4: 7 Przybywało murów=> Babilończycy zaczęli się sprzeciwiać Syonowi odkąd zaczęli budowanie. 

Neh. 4:14 Za braci naszych=> "I my powinniśmy kłaść nasze życie za braci". 1Jan.3:16. 

Neh. 4:18 Którzy budowali=> Wyobrażają działaczy z czasów Reformacji. 
Miał każdy miecz=> Wyobraża Słowo Boże. 

Neh. 6: 7 Proroków aby powiadali=> Którzyby publicznie tłumaczyli Słowo Boże. 

Neh. 8: 1 Na ulice=> Zborny punkt. 

Neh. 8: 8 Bo czytali=> Bóg wybrał ludzi za Swoje narzędzia, aby zapoznawali lud, jaka jest wola Boża. 



Wyraźnie=> Wyobraża czas, w którym wszyscy usłyszą poselstwo ewangelii w jego czystości, a 
czas ten jest bliski. 

Neh. 8: 9 Zatem Nehemiasz=> Wyobraża Chrystusa przy wtórym Jego przyjściu. 
Ten jest Tyrsata=> Wielkorządca prowincji. 
Nie smućcie się=> Gdy okazała się pokuta, nadszedł czas, by przestać się smucić. "Czemu 
dzieci króla miałyby się smucić po wszystkie dni swoje?". 

Neh. 8:10 Pijcie napój słodki=> Wyobraża radość i wesele w 1000-leciu, z powodu obfitości łask Bożych. 
Posyłajcie cząstki=> Wyobraża rozgłaszanie znajomości Pańskiej, która napełni całą ziemię. 
Dzień Panu naszemu=> Wyobraża 1000-lecie. 
______________________________  
MANNA - POCIECHA W SMUTKU 
---------------------- 
Istotnie, smutek może wystąpić jak jakiś potop, i często wystąpi, lecz w tych wszystkich 
sytuacjach Pan jest naszym Pomocnikiem. Dusza, która nigdy nie była smagana smutkiem i 
udręką, nigdy nie doświadczyła wartości miłości i pomocy ze strony Pana. Istnieją okresy 
przytłaczającego smutku, w których bardziej zbliżamy się do Pana, a On jest szczególnie blisko 
nas. Psalmista (130) doszedł do takiego wniosku, gdy w głębokim utrapieniu wołał do Pana i 
rozważał o Jego sprawiedliwości, mówiąc: "Z głębokości wołam do ciebie, o Panie! Panie! 
wysłuchaj głos mój: nakłoń uszów twych do głosu próśb moich". Znając swoje niedociągnięcia i 
tęsknotę do zupełnego wyzwolenia z wszelkiej niedoskonałości, prorokując także o obfitości 
zabezpieczenia Boskiego Planu zbawienia przez Chrystusa, dodaje: "Panie! będziesz 
nieprawości upatrywał [zarzucał je nam], Panie! któż się ostoi? Aleć u ciebie jest odpuszczenie, 
aby się ciebie bano [czczono]". 
---------------------- 

Neh. 8:15 Gałęzi oliwnych=> Symbol pokoju. 

Neh. 9: 9 W Egipcie=> Typ na królestwo ciemności. 
Nad morzem Czerwonym=> Typ na wtórą śmierć. 

Neh. 9:10 Na Faraonie=> Typ na szatana. 

Neh. 9:13 Dałeś im=> Izraelitom a nie innym. 

Neh. 9:14 Sabat twój święty=> Typ na 1000-lecie. 

Neh. 9:16 Zatwardzili kark=> Figura jest wzięta z wołów nie poddających się jarzmu. 

Neh. 9:20 Manny twojej=> Typ na chleb żywota, który Bóg da światu przez Chrystusa. 

Neh.11: 1 Dziesiątego człowieka=> Bez względu z którego pokolenia pochodził. 

Neh.11:20 Drudzy z Izraela=> Z 12 pokoleń. 

Neh.13: 2 Najęli Balaama=> Typ na klasę uczącą błędnych nauk. 

Neh.13: 4 Spowinowacił się=> przez zaślubiny. 

Estery. 1: 1 Za dni Aswerusa=> W historii światowej Aswerus znany jest jako Kserkses. 
   Imię to znaczy "król", więc możliwe, że wyobraża Chrystusa. 

Estery. 2: 5 Mardocheusz=> Imię to znaczy "poświęcony Marsowi". Mars z pomiędzy innych planet jest 
najbliżej Ziemi i znajduje się pomiędzy Ziemią i Słońcem. Z tego przypuszczenie, że wyobraża 
Ojców Św. Jest myśl, że Ojcowie Św. po skończeniu się 1000-lecia otrzymają duchową chwałę i 
stanowisko. 

Estery. 2: 7 Ester=> Możliwe iż figuruje Oblubienicę Chrystusową, bo imię Ester znaczy "planeta Wenus". 
Wenus jest najjaśniejszą ze wszystkich planet i oddaje najwięcej promieni słońca. 

Estery. 3: 1 Hamana Agagiejczyka=> Ostatni z Amalekitów wspomniany w Piśmie Św. Możliwe, iż wyobraża 
klasę chcącą odjąć władzę Ojcom Św. przy końcu 1000-lecia. 

Estery. 4:11 Do króla=> Kserkses znany był z okrucieństwa jako tyran. 

Estery. 4:14 Dla tego czasu=> Jakikolwiek posiadamy od Boga talent, czy wpływ, powinniśmy nim szafować, 
ponieważ z tego musimy zdać Bogu rachunek. 

Estery. 5: 1 Ester=> Na ten czas miała dopiero 15 lat. 
Ubiór królewski=> Aby wywrzeć jak najlepsze wrażenie. 

Estery. 5: 8 Jutro uczynię=> Ta zwłoka stała się sposobnością, aby serce króla było odpowiednio 
usposobione i przygotowane, a co jest dobrym przykładem, aby być "roztropnymi jako węże, a 
pokornymi jak gołębice". Mat.10:16. 

Ij. 1: 1 Był mąż=> prawdopodobnie za czasów Abrahama. 

Ij. 1: 6 I szatan=> Którego istnieniu wielu zaprzecza. 

Ij. 1: 7 Rzekł Pan do szatana=> Jest to mowa obrazowa. 

Ij. 1:15 Sabejczycy=> Podnieceni przez szatana jak to kontekst wskazuje. 

Ij. 1:16 Ogień Boży=> spowodowany przez szatana. 

Ij. 1:17 Chaldejczycy=> Pobudzeni przez szatana. 



Ij. 1:19 Wiatr gwałtowny=> Spowodowany przez złego. 

Ij. 1:22 Nic nieprzystojnego=> Jako przyczyna jego nieszczęść. 

Ij. 2: 1 Synowie Boży=> Aniołowie. 

Ij. 2: 6 Żywot jego zachowaj=> Władza szatana jest ograniczona. 

Ij. 2:10 A złego nie przyjmować=> Kłopoty, utrapienia i różne doświadczenia Bóg zamierzył dla nauki i 
oczyszczenia. 
Usty swymi=> "Według słów twoich będziesz usprawiedliwiony i według słów twoich będziesz 
potępiony". Mat.12:37. 

Ij. 4:17 Człowiek=> Człowiek nie jest nieśmiertelny. 

Ij. 7: 4 Pominie noc=> Panowanie grzechu i śmierci. 
Aż do świtania=> 1000-lecie. 

Ij. 7: 9 Do grobu=> Szeol, zniszczenie, śmierć. 

Ij. 7:21 W prochu położę=> Snem śmierci, podczas nocy płaczu, kłopotu, narzekania i umierania. 
Będziesz mię szukał=> W czasie zmartwychwstania. 
Nie będzie mnie=> Śmierć dokaże swej siły zniszczenia. 

Ij. 9: 6 Wzrusza ziemię=> Obecny porządek rzeczy. 

Ij. 9: 9 Wóz niebieski=> (Plejady) Przypuszczalnie stolica Wielkiego Króla. 

Ij. 9:33 Rozjemcy=> Wyrażenie w którym Ijob oświadcza potrzebę Pośrednika. 
   "Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie". "Jam jest droga". Jan.14:6. 

Ij.10:19 Do grobu=> Geber, grób, miejsce umarłych. 

Ij.10:21 Do ziemi ciemności=> Szeol, grób, gdzie Ijob spodziewał się iść, zatem nie jest to miejsce 
gorejące ogniem. 

Ij.11: 8 Głębsze niż piekło=> Szeol, unicestwienie. 

Ij.12:10 W którego ręku=> W którego mocy. 
I duch=> Ruach, moc ożywiająca, duch żywota. 

Ij.14: 4 Pokaże czystego=> Życie Jezusa było "święte, niepokalane, odłączone od grzeszników", 
pochodziło od Boga, lecz żywione w żywocie Marii, która pochodziła z upadłego rodu Adama. 
Z nieczystego=> Z Adama splugawionego źródła. 

Ij.14:12 Nie wstanie=> traci możność powstania o własnej sile. 
Pokąd stoją nieba=> Obecne władze duchowe, które trzymają kontrolę nad ziemią. 
Ze snu swego=> Ze stanu nieświadomości, spokojnego odpoczynku. 

Ij.14:13 W grobie=> Szeol, stan śmierci, a nie męki. 
Ukrył=> W grobie. 
Uciszył gniew twój=> Aż przeminie przekleństwo, które się zakończy czasem wielkiego ucisku po 
6000 lat. 
   "Gniew Boży objawia się z nieba". Rz.1:18. 
Wspomnieć na mnie=> Przez wezwanie mnie z grobu do istnienia. 

Ij.14:14 Izali żyć będzie=> Jeżeli tak to jaka to podstawa nadziei? 
Będę oczekiwał=> Śmierć jest stanem nieświadomości. 

Ij.14:15 Zawołasz=> Gdy czas ucisku zakończy przekleństwo. 
   "Umarli usłyszą głos Syna Bożego". Jan.5:25. 
A ja tobie odpowiem=> "Zawołasz minie z poranku". Ij.7:21. 
   Wszyscy stawią się na zawołanie -- do zmartwychwstania. 

Ij.14:19 Nadzieję ludzką=> W samego siebie. 

Ij.14:21 Tego nie wie=> To stoi w przeciwieństwie do nauki spirytystów. 
   "Umarli o niczym nie wiedzą". Kazn.9:5. 
   "Abraham o nas nic nie wie". Iż.63:16. 
   "Albowiem nie masz żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do 
którego ty idziesz". Kazn.9:10. 

Ij.16:21 Wieść spór=> Wyrażenie Ijoba przez które wskazuje na potrzebę Pośrednika. 

Ij.17:13 Grób=> Szeol. 
W ciemnościach=> A nie w miejscu gorącego ognia. 

Ij.17:14 Do dołu=> Do którego ciało moje wraca, podczas gdy dusza, istota będąca martwą, spoczywa w 
śnie śmierci wyczekując zmartwychwstania. 

Ij.17:16 W głębi grobu=> Szeol. 
Odpoczynek wszystkich=> Bez względu czy kto ma nadzieję zmartwychwstania czy nie. 

Ij.19:25 Odkupiciel mój=> Gaal, wyraz ten znaczy tego co uwalnia za złożeniem zapłaty za winnego. 

Ij.19:26 Oglądam Boga=> Widząc Jego kierownictwo, Jego dzieła. 

Ij.21:13 Do grobu=> Szeol, stan śmierci. 

Ij.24:19 Tak grób=> Szeol, stan śmierci. 



Grzeszników=> Cały rodzaj ludzki, a szczególnie czyniący nieprawość, sprowadzają często na 
siebie zginienie. 

Ij.26: 6 Odkryte są przepaści=> Każda rzecz tajemna sprowadzająca zginienie jest wiadoma. 

Ij.26: 7 Ziemię zawiesił na niczym=> Wyrażenie to daje pojęcie fundamentalnej nauki astronomicznej 
odnoszącej się do tej sprawy. 

Ij.32: 6 Elihu=> Znaczenie tego wyrazu jest "Bóg sam". 

Ij.33:16 Tedy otwiera=> Grzmotem dnia ucisku. 

Ij.33:17 Aby odwiódł=> Od jego własnych celów. 

Ij.33:18 Duszę jego=> Istotę. 

Ij.33:24 Do grobu=> Do śmierci. 
Znalazł ubłaganie=> Przez Jezusa, "który wydał samego siebie za wszystkich". 1Tym.2:6. 

Ij.34:29 ______________________  
MANNA - 28 LISTOPADA   
-------- 
Kto, jak nie On, "Bóg wszelkiej pociechy", może udzielić spokoju pośród niepokoju powstającego 
w duszy jak gwałtowna burza na morzu? Jak marynarze w niebezpieczeństwie wołamy do 
Niego, a on doprowadza nas do upragnionego portu - błogosławionego portu - spokoju i pokoju 
w Bogu. Jakie wołanie sprowadza ten pokój? Nie jest nim modlitwa, aby zostały usunięte 
wszelkie powody do niepokoju, ponieważ nie zawsze jest wolą Bożą zsyłanie pokoju duchowi 
ludzkiemu w ten sposób. To nie jest zawsze najlepszy sposób. Jest jednak wołanie, które nigdy 
nie zawodzi, a zawsze sprowadza spokój, którego nikt nie "wzruszy". Wołaniem tym jest 
modlitwa o błogi, ufny, miłujący współudział w pełnieniu woli Bożej.   
-------- 

Ij.35:10 Śpiewanie w nocy=> "A około północy Paweł i Syla modląc się śpiewali Bogu". Dz.16:25. 

Ij.36:17 Będą cię trzymać=> "Sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy twojej". Ps.89:15. 

Ij.38: 4 Grunty ziemi=> "Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię". 1Moj.1:1. 
   Figuruje Wielka Piramida. 

Ij.38: 5 Uczynił rozmierzenie=> Wielka Piramida obfituje w wymiary wielkiego znaczenia. 
Sznur rozciągnął=> Akuratność i doskonałość Wielkiej Piramidy wskazuje, że była budowana 
pod kierownictwem Mistrza w Architekturze. 

Ij.38: 6 Podstawki=> Wpuszczane kamienie do gruntu. 
Kamień węgielny=> Główny kamień -- wierzchni kamień. "Kamień który odrzucili budujący". 
1Piotr.2:7. 
"On wywiedzie kamień główny z głośnym okrzykiem: Łaska, łaska nad nim". Zach.4:7. 

Ij.38: 7 wszyscy synowie Boży=> Aniołowie. 
Weselili się=> Przy budowie ziemi podczas 49 000 lat. 
   Objawiając swe zainteresowanie przy stwarzaniu nowej rasy. 

Ij.38:11 Dalej nie postąpisz=> Bóg nigdy nie dozwoli, aby cokolwiek sprzeciwić się mogło lub wypaczyć 
Jego zamiary. 

Ij.38:31 Jasne gwiazdy=> (Plejady) Przypuszczalne miejsce stolicy Bożej. 

Ij.42:12 Ostatnim czasom=> Wyobraża w pewnym względzie rodzaj ludzki. 

Ps.  1: 1 Błogosławiony mąż=> Pan Jezus i ci co postępują Jego śladami. 
Który nie chodzi=> Nie ma społeczności, nie sympatyzuje lub nie bierze udziału. 
W radzie=> Jakoby był inny sposób zbawienia rodzaju ludzkiego, niż ten jako jest zgotowany w 
planie Bożym. 
Niepobożnych=> Światowych. 
   Źli i leniwi słudzy w Kościele, którzy stawszy się uczestnikami Ducha Św. grzeszą dobrowolnie. 
   Tych co zaniedbują tę radę, niech nie dziwi, że wpadają w różne pokusy, grzech i tracą 
łączność z tym, co jest dobre i czyste. 
Na drodze grzesznych=> Zgromadzenie złych ludzi. 
   Którzy łamią przymierze uczynione z Bogiem, obarczeni troskami tego świata o żywot 
doczesny 
Nie siedzi=> Nie możemy siedzieć w światłości. Jeżeli pragniemy zostać w światłości, to musimy 
w światłości chodzić. 
Naśmiewcy=> Nie dający się pouczyć, posiadający mniej lub więcej znajomości rzeczy świętych, 
a jednak je odrzucają, wyrażając się o nich z lekceważeniem i szyderstwem. 

Ps.  1: 2 Kochanie jego=> "Oto idę... Aby czynił wolę twoją". Ps.40:8,9. 
W Zakonie=> Jednym słowem "Miłości". 
Rozmyśla=> Bada. 
   Nie znaczy niedbałe, lub powierzchowne czytanie, przeglądanie. 

Ps.  1: 3 Owoc swój=> Owoce Ducha Św. 



Liść jego=> Jego nadzieja chwały, czci i nieśmiertelności. 
Nie opada=> Nie jest martwa i bezpłodna. 
Cokolwiek czyni=> Ponieważ czyni wszystko ku chwale Bożej. 
Poszczęści się=> Dlatego, że wykona się wola Boża. "Nie wróci się do mnie próżno, ale... 
poszczęści mu się w tym, na co je poślę". Iz.55:11. 

Ps.  1: 4 Jako plewa=> Nie będzie ich więcej gdy Pan oczyści świat. 

Ps.  1: 5 Nie ostoją=> Nie będą mogli się utrzymać, lecz przeminą jako plewa. 
Na sądzie=> W 1000-leciu. 
Ani grzesznicy=> Gwałcący przymierze poświęcenia. 

Ps.  1: 6 Zna drogę=> Ocenia ich sposób postępowania. 
Sprawiedliwych=> "Zna Pan tych, którzy są Jego". 2Tym.2:19. 

Ps.  2: 1 Poganie=> Narody poza narodem izraelskim. 
Buntują się=> W ogólno światowych zaburzeniach i niezadowoleniach, jakie panują na świecie w 
narodach. 
Próżne rzeczy=> Od dziesiątków lat narody wołają pokoju, a pokoju zaprowadzić nie mogą. 
Wiele planów i dążeń ludzkich upada. Jedynie Pan uleczy ludzkość od wojen. 

Ps.  2: 2 Królowie ziemscy=> Cywilni i kościelni władcy. 
schodzą się przeciw Panu=> W opozycji przeciw Bogu. 
i przeciw Pomazańcowi=> Jezusowi, Głowie Kościoła podczas żniwa Wieku Żydowskiego i 
ostatnim członkom Jego Ciała podczas żniwa Wieku Ewangelii. 
   Królowie ziemscy i kościelni nie wiedzą, że podtrzymując stare istniejące jeszcze organizacje i 
instytucje, tym samym sprzeciwiają się ustanowieniu Królestwa Bożego na ziemi. 

Ps.  2: 3 Potargajmy związki ich=> Mówi Bóg Jehowa i Jego Pomazaniec - Chrystus. Tyczy się różnych 
kombinacji tych, co są w porozumieniu, aby swoimi planami nie dopuścić do ustanowienia 
Królestwa Bożego. 
Powrozy ich=> Ich usiłowania, aby powstrzymać swoją władzę nad królestwami świata (które 
walą się od roku 1914). 

Ps.  2: 4 Pan=> Adonai. Jezus. 
Śmieje się=> "Przetoż ja w zginieniu waszym [królów ziemi i kościelnictwa, gdy władza będzie 
takim odbierana, a jest odbierana] śmiać się będę, gdy przyjdzie to, przed czym się strachacie [i 
przyszło już od roku 1914]", Przyp.1:26. 
Szydzi z nich=> (Z królów ziemskich i kościelnych), jak również z ich sojuszu. 

Ps.  2: 5 Tedy=> Ponieważ (ci królowie i władcy kościelni) wcale nie zwracają uwagi na przestrogi (tak 
dawniej, jak i obecnie). 
W popędliwości=> Podczas wielkiego ucisku jaki się zbliża. 
I gniewie=> W wielkim swoim niezadowoleniu do nieposłusznych. 

Ps.  2: 6 Jam [Jehowa] postanowił króla=> Chrystusa od roku 1878 A.D. 
Górą świętą Moją=> Królestwem Bożym. 

Ps.  2: 7 Opowiem ten dekret=> Dam poznać światu na początku Tysiąclecia, że z polecenia Ojca (ja, 
Jezus Chrystus) obejmuję władzę. Oni mieli o tym wiedzieć, lecz niekoniecznie to przyjąć. 
Syn Mój jesteś ty=> (Jezus). "Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał", Jan 5:23. 
Spłodził=> Porodził. Wyprowadził Jezusa z grobu od śmierci przez zmartwychwstanie. 

Ps.  2: 8 Żądaj ode mnie=> Jezus kupił nas swą drogocenną krwią, lecz oczekiwał przeszło 1800 lat, nie 
żądając królestwa, ażeby Jego Oblubienica po uzupełnieniu w przemianie, mogła wziąć udział w 
tym królestwie. 
Dam ci nagrody=> "Wzbudzi Bóg [Jehowa] Królestwo", Dan.2:44. Moc Boża sprowadzi i 
spowoduje zwycięstwo Chrystusa. 

Ps.  2: 9 Potrzesz ich=> Chrystus - Głowa i Ciało. (Potrze przez swoje narzędzia królów ziemskich i 
kościelnych). "A będzie czas uciśnienia, jakiego nie było (do roku 1914) jako narody poczęły 
być", Dan.12:1; Mat.24:21. Lecz gdy dzieło zniszczenia będzie dokonane, natenczas narody 
nawrócą się do Boga, a On ich uleczy i wybawi z udręczenia. 
Laską=> Figuruje Boską władzę lub kontrolę. 
Żelazną=> Wyobraża siłę i stanowczość. Zniszczy wszelką sposobność szkodzenia innym lub 
sobie. 
Pokruszy je=> Wszystkie rządy niesprawiedliwe będą skruszone. 

Ps.  2:10 Zrozumcie królowie=> (Którzy szczególnie należeli lub należą do) władz chrześcijańskich 
rządów. 

Ps.  2:11 W bojaźni=> "Kto mniema że stoi, niech baczy, aby nie upadł". 

Ps.  2:12 Pocałujcie syna=> Poddajcie się Panu dobrowolnie i z chęcią. Było to ostatnie od Boga 
napomnienie dla nich. Królowie i monarchowie rzymsko-katoliccy woleli przy spotkaniu się z 



papieżem ucałować jego wielki palec u nogi (niżeli poddać się pod władzę Chrystusa, by czynić 
Jego wolę). 
By się nie rozgniewał=> (A że nie byli wezwaniu posłuszni) sprowadził zapowiedziany "Dzień 
Pomsty" dla nich. 
Błogosławieni=> Najpierw Kościół, jak czas ucisku się zbliża. 

Ps.  5: 4 Rano=> Poranek Tysiąclecia. 

Ps.  5: 5 Nie zamieszka=> Gdy Bóg dokona swego celu. 

Ps.  5: 6 Broją nieprawość=> Pan Bóg dopuszcza na czynienie złego do czasu, aby mogli osiągnąć z 
tego ważną naukę ci, którzy są ćwiczeni. 

Ps.  5: 8 W kościele twoim=> Chrystus. 

Ps.  6: 5 Wyrwij duszę moją=> Dusza - istota, jest skazana na zniszczenie. 

Ps.  6: 6 Nie ma pamiątki=> "Umarli o niczym nie wiedzą", Kazn.9:5. 
W grobie=> Stan śmierci, zniszczenie. 
Wyznawać będzie=> Tekst ten odnosi się nie do ludzi grzesznych, lecz do pobożnych. 

Ps.  7:12 Bóg gniewa się=> Brak zdolności okazania gniewu, gdy tego wymaga potrzeba, jest dowodem 
niedoskonałości. 

Ps.  7:16 Który sam uczynił=> Za ilustrację może posłużyć Haman, jak i przeciwnicy Daniela, którzy 
przygotowali dla niego lwi dół. 

Ps.  8: 4 Gdy się przypatruję niebiosom=> Przez to utrzymuje wysokie pojęcie Boskiego charakteru. 

Ps.  8: 5 Cóż jest człowiek=> Teologia uczy, że człowiek składa się z nieśmiertelnej duszy i ciała. 
Ewolucjoniści uczą, że człowiek jest jedynie zwierzęciem w wyższym stopniu. Pismo Św. uczy, 
że człowiek jak i inne zwierzęta jest "nephesh" - duszą, istotą obdarzoną czuciem, składającą się 
z ciała ożywionego przez "ruach", czyli przez siłę ożywiającą, albo dechem żywota, ponieważ 
życie jest podtrzymywane przez oddychanie. 
Iż nań pamiętasz=> Nie zaniecha Bóg pierwotnego planu. 
Albo syn człowieczy=> Potomstwo Adama. Upadły rodzaj ludzki. 
Iż go nawiedzasz=> W przyszłości, w czasie naprawiania wszystkich rzeczy. 

Ps.  8: 6 Uczyniłeś go=> Rzymscy katolicy twierdzą, że ten tekst odnosi się do papieża. (Odnosi się do 
człowieka Adama). 
Mało mniejszym=> Pod względem inteligencji. 
Od aniołów=> Elochim, imię często stosowane do Boga Jehowy. Podobnie jak aniołowie, którzy 
są śmiertelni, takim był Adam, dla których to aniołów śmierć jest możebną. Tekst ten nie mówi, iż 
człowiek jest cokolwiek wyższym stworzeniem od zwierząt jak twierdzą ewolucjoniści (lecz mówi, 
że człowiek jest niższym od aniołów). Ludzie upadli, nie mogą dorównać przebiegłości upadłych 
aniołów. 
Chwałą i czcią=> Doskonałe człowieczeństwo jest czcią i chwałą. Gdy człowiek powróci do 
doskonałego stanu i będzie znajdował się w przywróconym Raju, zapewne, iż będzie to 
chwalebny stan. 

Ps.  8: 7 Dałeś mu=> Rodzajowi ludzkiemu w osobie Adama. 
Opanować=> "Napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną". Jako ziemski przedstawiciel 
Boga. "A ty wieżo trzody [Chrystusie], baszto córki Syjońskiej, wiedz, że aż do ciebie przyjdzie 
pierwsze państwo [jakie utracił Adam]", Mich.4:8. 

Ps.  8: 9 Ryby morskie=> Rzymscy katolicy twierdzą, iż tekst przenośnie stosuje się do dusz w piekle, 
które są poruszane falami cierpień. 

Ps.  9: 9 On będzie sądził=> W czasie Tysiąclecia. 

Ps.  9:12 Na Syjonie=> W Kościele Bożym. 

Ps.  9:18 Niepobożni=> Ci, co zapominają Boga po otrzymaniu od Niego znajomości. 
Obrócą się do piekła=> Powrócą do "szeol", unicestwienia. 

Ps. 10: 6 Nie boję się złego=> Przeciwności, niepowodzenia. Wyraz "złe" jaki stosuje się u Izajasza 45:7: 
"Stwarzam złe", nie znaczy grzech, lecz rzeczy, które człowiekowi sprawiają przykrość. 

Ps. 11: 4 W kościele świętym swoim=> Chrystus. 

Ps. 11: 6 Na niepobożnych=> W dniu pomsty w czasie ucisku, jak również podczas ostatniej próby przy 
końcu Tysiąclecia (dla wszystkich niepoprawnych). 
Ogień i siarkę=> Ucisk doszczętnego zniszczenia niepoprawnych. 

Ps. 13: 4 Nie zasnął w śmierci=> Stan unicestwienia. 

Ps. 14: 2 Głupi rzekł=> Jeśli kogo umysł jest tak przewrotny i zdegradowany, to Bóg w obecnym czasie 
nie ma nic do czynienia z takim człowiekiem. Są też uczeni, którzy zaprzeczają istnieniu Boga 
jako istoty inteligentnej. 
Nie masz Boga=> Spaczone wykształcenie prowadzi wielu do tego stanu. Zaledwie 35 % 
studentów w jednej wielkiej klasie w Columbia Uniwersytecie, oświadczyło swe wierzenie w 
Boga, jako istotę inteligentną. 



Ps. 14: 8 Z Syonu=> Kościół Boży. 

Ps. 15: 1 W przybytku=> Gdziekolwiek znajduje się jeden lub więcej wiernych ludzi, w ich sercach 
znajduje się mieszkanie Ducha Bożego. Szczególniejszym Przybytkiem, chwalebniejszą 
Świątynią Bożą, będzie uwielbiony Kościół. 
Na świętej górze=> W Królestwie Bożym. 

Ps. 15: 4 Choć przysięże=> Uczyni przymierze z Bogiem lub z kim innym. 
Nie odmienia=> Stara się wykonać zobowiązanie, choćby ono nie było z korzyścią. 

Ps. 15: 5 Na lichwę=> Nie korzysta z potrzeby lub nieszczęścia innych ludzi. 

Ps. 16: 7 Który im dał radę=> Chrystus nigdy nie rościł prawa równości w mocy z Bogiem Ojcem. 

Ps. 16: 8 Po prawicy mojej=> Najbliższy sercu. 
______________________  
MANNA - 3 LIPCA 
---------------------- 
Kto zupełnie pogrzebał swoją własną wolę w woli Pańskiej, nie doznaje zawodu, lecz w każdej 
sprawie życiowej widzi wiarą Boskie zarządzenie i nadzór a także słyszy Słowo Pańskie 
zapewniające go, że "wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według 
postanowienia Bożego powołani są". Jednym ze świadectw osiągnięcia kolejnego stopnia w 
rozwoju serca jest zdolność cierpliwego przyjęcia przez nas opozycji wielkiego przeciwnika, 
świata oraz własnego ciała, bez narzekania, bez szemrania, radośnie - jako części ćwiczącego 
nas doświadczenia, wyznaczonego przez wszechwiedzącego i wszechmiłującego Pana. 
---------------------- 

Ps. 16:10 Nie zostawisz duszy=> To przewidując, powiedział o zmartwychwstaniu Chrystusa. 
W grobie=> Szeol, unicestwienie, śmierć. 
Oglądać skażenie=> Jedno z wielu proroctw, które dowodzi, że Biblia jest Boskim objawieniem. 

Ps. 16:11 Oznajmisz mi=> Dasz mi poznać. 
Drogę żywota=> Wąską drogę, drogę krzyżową w tym czasie i "drogę świętą" w wieku 
przyszłym. 
Po prawicy twojej=> Stan łaski, który i my możemy dostąpić w modlitwie. 
Rozkoszy=> Prawdziwy pokój można jedynie osiągnąć w społeczności z Bogiem. 
Aż na wieki=> Który rozpoczyna się w teraźniejszym życiu. 
______________________  
MANNA - 18 CZERWCA 
---------------------- 
Przed obliczem Pańskim, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, jest pełnia wesela. 
Doskonalmy coraz bardziej znajomość Pańską, zbliżając się do Niego w modlitwie, w 
studiowaniu Jego cennego Słowa, w medytacji nad Jego dobrocią, opatrznościową troską, 
wyraźnie zaznaczonymi manifestacjami Jego łaski w naszych osobistych doświadczeniach i 
wszystkich Jego cennych obietnicach, które tak jak amen są w Chrystusie. "Przybliżcie się ku 
Bogu, a przybliży się ku wam" (Jak. 4:8), objawi wam Samego Siebie i zamieszka w was. Zaiste, 
wolą Bożą jest, aby wszystkie Jego dzieci były w Nim szczęśliwe, aby się zawsze radowały. A 
jeśli komu brak tego błogosławieństwa, to żyje poniżej udzielonych mu przywilejów. 
---------------------- 

Ps. 17: 8 Jako źrenicę oka=> Prawdziwy Kościół połączony z Chrystusem. 

Ps. 17:15 Gdy się ocucę=> Ze snu śmierci, któa jest stanem nieświadomości. 
Obrazem=> Chrystus jest wyobrażeniem istności Ojca. Kościół jest podobieństwem swojej 
Głowy. Rodzaj ludzki w przyszłości będzie obrazem Jezusa. 
______________________  
MANNA - 13 CZERWCA 
---------------------- 
Dajmy teraz wzniosły polot myślom naszym, Niech się oderwą na chwilę od życia nicości. 
Uchylmy dzielącą zasłonę i przyjrzyjmy się Chwale wieczności. Niechaj myśli dotyczące Boga, 
Chrystusa, godnych świętych przeszłości i teraźniejszości, dziedzictwa Królestwa, 
błogosławieństw naszego przyszłego dzieła we współpracy z Chrystusem, ogromu i łaskawości 
Boskiego Planu, chwały i szczęśliwości wynikającej z naszego połączenia się z Chrystusem po 
zakończeniu naszego doczesnego życia wypełniają nasze umysły i inspirują nasze serca. Do 
tych rozmyślań do dajmy także dodatkową pociechę oraz błogosławieństwo w formie osobistej 
łączności duchowej i jedności z Bogiem za pośrednictwem modlitwy, studiowania Słowa a także 
możliwości wspólnego zgromadzania się dla oddania czci i chwały. 
---------------------- 

Ps. 18: 3 Róg zbawienia=> Symbol władzy. 

Ps. 18: 6 Boleści grobu=> Związki śmierci, szeol. 



Ogarnęły mnie=> Objęły, pochwyciły. 

Ps. 18:13 Węgle ogniste=> Aby zniszczyły ludzką pychę, samolubstwo i przesąd. 

Ps. 18:15 Wypuściły strzały=> Słowa Prawdy. 
Błyskawicami=> Rozszerzenie się umiejętności. 

Ps. 18:26 Miłosierdzie=> Ponieważ w miłosierdziu Bożym człowiek będzie zdolny pojąć Boski plan. 

Ps. 18:27 Uprzejmie=> Pojęcie człowieka o Bogu jest wskazówką o jego stosunku do Niego. 

Ps. 18:28 Oczy wyniosłe=> "Przed upadkiem przychodzi wyniosłość ducha", Przyp.16:18. 

Ps. 18:29 Ciemności moje=> Jeżeli jestem we właściwym stanie serca otrzymać napomnienie. 

Ps. 18:30 Przez wojsko=> Sprzeciwiający się nieprzyjaciele. 

Ps. 18:31 Droga Boża=> Plan Boży. 
Jest doskonała=> Miłosierna, prawdziwa, rozumna, dobroczynna, praktyczna i pewna dobrego 
końca. W przyszłym wieku będzie wymaganą doskonałość od wszystkich, którzy otrzymają 
dostateczny czas próby. 
Wypławione=> Słowo Boże gdy jest dobrze pojęte, to wytrzymuje wszelką próbę każdego 
argumentu, jaki by nie był przeciw niemu skierowany odnośnie Jego sprawiedliwości, mądrości i 
dobroci. 
Jest tarczą=> Obronną. 

Ps. 18:32 Kto jest Bóg i opoką=> Kto jest Wszechmocnym i bezpiecznym odpoczynkiem dla nas. 

Ps. 19: 2 ______________________  
MANNA - 3 CZERWCA 
---------------------- 
(Komentarz do w.2-5) 
Wspaniały codzienny i conocny widok niebios powinien wzbudzić w nas uwielbienie i adorację, 
powinien natchnąć nasze serca świętą i pełną czci pobożnością. Niech ta bezgłośna aktywność, 
doskonałe posłuszeństwo Boskiemu prawu i błogosławiona jasność emanująca z tego 
niebiańskiego mnóstwa będzie dla nas uzdrawiającą lekcją gorliwej aktywności bez zamieszania 
czy ostentacji; doskonałego posłuszeństwa woli Tego, który wszystko czyni dobrze, który jest 
zbyt mądry, by błądzić i zbyt dobry, by być nieżyczliwym; pozwolenia, by chwała Pańska, która 
nas oświeciła promieniowała z kolei od nas ku każdemu dostrzegającemu ją. 
---------------------- 

Ps. 19: 4 Głosu nie było słychać=> Przez niektórych. 

Ps. 19: 8 Zakon Pański=> Prawo miłości. 
Jest doskonały=> Jak prawdziwym jest to doświadczenie, mogą pojąć tylko ci, którzy odnieśli 
błogosławieństwo obiecane z przestrzegania tego prawa. 
Nawracający duszę=> Zmienia człowieka. Odwróci człowieka zupełnie od grzechu do 
sprawiedliwości, jeżeli tylko kto to prawo przestrzega. Nawracanie (przemiana ku dobremu) 
odbywa się stopniowo, a nie od razu. 
Świadectwo Pańskie wierne=> Nauka nie jest wątpliwa, ale jest jasna, pewna i stanowcza. 
Dająca mądrość nieumiejętnemu=> Pokornemu, dającemu się uczyć, który jedynie pragnie 
czynić wolę Bożą. 

Ps. 19: 9 Przykazania=> Ustawy, naznaczone plany, przepisy i nauki. 
Uweselające serce=> Tych, co ustawy i prawa Boże poznali. 
Czyste=> Pokazuje nieomylne skutki sprawiedliwości i niesprawiedliwości. 

Ps. 19:10 Bojaźń=> Oddanie czci Bogu. 
Pańska=> Bojaźń Boża nie znaczy niewolniczej bojaźni, lecz bojaźń szlachetna pochodząca z 
miłości w obawie, by się w czym nie podobać, by nie obrazić. 
Sądy=> "miszpat", rozporządzenia, wyroki. 
Pańskie=> Wyrażone przez usta apostołów i proroków. 

Ps. 19:11 Pożądliwsze=> Zakon i świadectwa Boże. 

Ps. 19:12 Przez nie=> Przez Zakon, prawo, przepisy i sądy Boże, wykazujące sprawiedliwość i 
niesprawiedliwość, jak również i nagrodę za ich przestrzeganie i karę za przestępstwa. 
Sługa twój=> Wierny sługa zastanawiający się nad rzeczami Pańskimi. 
Oświecony=> Odnośnie niebezpieczeństwa zasadzek i sideł szatana. 
Kto ich przestrzega=> Pamięta na nie i według nich postępuje. 

Ps. 19:13 Któż zrozumie=> Może się przed nimi ochronić. 
Występki=> Sądząc siebie samego według własnego błędnego sądu (pojęcia) bez pomocy 
Słowa Bożego. 
Oczyść mnie=> Zwalczać grzech powierzchownie, a zaniedbywać objawy grzechu w umyśle 
swoim, znaczy tyle, jakby ktoś zadowalniał się powierzchowną czystością ciała, a wewnątrz 
pozwalał na rozwijanie się choroby. 



Od tajemnych występków=> Niedoskonałości lub wady umysłowe, nie znane nikomu, jak i nam. 
Dążenia samolubne, pycha, skąpstwo i zazdrość, jeżeli są pielęgnowane w umyśle, stają się 
tajemnymi występkami. 
______________________  
MANNA - 12 SIERPNIA 
---------------------- 
(Komentarz do w.13-15) 
Wydawałoby się, że każdy inteligentny chrześcijanin powinien stale odmawiać tę natchnioną 
modlitwę o oczyszczanie się od tajemnych występków, aby tym sposobem mógł się 
zabezpieczyć przed grzechami wypływającymi z zarozumiałości. A tak, modląc się serdecznie, 
powinien także czuwać nad początkami tych grzechów i zachować swoje serce w oczyszczonym 
i czystym stanie przez ustawiczne udawanie się do źródła łaski po pomoc w każdym czasie 
potrzeby. Ten, kto usiłuje prowadzić świątobliwe życie w pobliżu Pana, strzegąc się tylko 
zewnętrznych grzechów lub wypływających z zarozumiałości i kto lekceważy początki grzechów 
tkwiących w tajnikach swego własnego umysłu, usiłuje postąpić słusznie w sposób niemądry i 
nierozsądny. 
---------------------- 

Ps. 19:14 Od swawolnych=> Które biorą swój początek w występkach tajemnych. 
(Od zarozumiałości)=> Dyktowanie Bogu (co Pan Bóg powinien czynić). Nauczanie nauk, które 
opierają się na naukach ludzkich domysłów i na pewności siebie. Wierzyć lub czynić przynosząc 
ujmę czci Bożej lub Jego Słowu. Wyobraża "obcy ogień" ofiarowany przez synów Aarona, 
Nadaba i Abiju. 
Przestępstwa wielkiego=> Dobrowolny, rozmyślny grzech popełniony ze świadomością i celowo. 

Ps. 19:15 Słowa ust=> Modlitwa właściwa pochodząca z ust ludu Bożego. 
Przed obliczem Twoim=> W jakim znaleźlibyśmy się zakłopotaniu, gdyby nas znienacka 
odwiedził przyjaciel będący na wysokim stanowisku i zastał nas na jakiejś niecnej robocie? Bóg 
jest takim naszym przyjacielem i zawsze przytomnym, któremu nasze uczynki są jawne. 

Ps. 20: 3 Z Syonu=> Kościół Boży. 

Ps. 20: 8 W wozach=> Symbol na światowe organizacje. 
Drudzy w koniach=> Symbol na doktryny. 

Ps. 21: 4 Koronę ze złota=> Symbol Boskiej natury. 

Ps. 21:10 Ogień=> Zniszczenie podczas ucisku. 

Ps. 22: 2 Boże mój, Boże mój=> Słowa Jezusa (na krzyżu) powtarzane są przez Żydów w każdy piątek w 
Jerozolimie na miejscu lamentów przy pozostałych kamieniach ze świątyni. 
Czemuś mnie opuścił=> Taka trudna chwila może się przytrafić najwierniejszemu naśladowcy 
Chrystusa. 

Ps. 22:23 Braciom moim=> Którzy otrzymali ducha przysposobienia synowskiego. 

Ps. 22:24 Którzy się boicie Pana=> Doskonała miłość odrzuca bojaźń niewolniczą, lecz nie odrzuca 
bojaźni Pańskiej, tj. czci. 

Ps. 22:28 Kłaniać się będą=> Pierwotny plan Boży nie może upaść w najmniejszym szczególe. 

Ps. 22:29 Panuje=> (Chrystus od roku 1878 nad Kościołem prawdziwym, a od roku 1914 przysposabia się 
do objęcia władzy nad nad narodami, nad ludzkością władzę będzie obejmować stopniowo, jak 
stopniowo będą wstawać z grobów aż do Adama, który też podda się Panu. Te czynności 
zabiorą okres całego tysiąca lat. 

Ps. 23: 1 Pasterzem moim jest Pan=> Jehowa. Pasterz, dozorca w wyższym znaczeniu. "Paść ich będzie 
w sile Pańskiej i w sławie imienia Pańskiego", Mich.5:4. W teraźniejszym czasie jest pasterzem 
tylko Małego Stadka. Owca są łagodne, ciche, a gdy usłyszą głos pasterza, są mu posłuszne. 
Na niczym mi nie zejdzie=> W doczesnych potrzebach: "Chleb jego dany mu będzie, wody jego 
nie ustaną", Izaj.33:16. 
Światło=> "Nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota", Jan 8:12. 
Opiekę=> "Kogo Pan miłuje tego i karze (ćwiczy), a smaga każdego, którego za syna przyjmuje", 
Żyd.12:6. 
Pocieszenie=> "Dosyć ci na łasce mojej", 2 Kor.12:9. 
Przyjaźń=> "Nie zaniecham cię ani cię opuszczę", Żyd.13:5. 
Wszystko=> "Tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu", Rzym.8:28. 
Prawdziwe owce starają się jedynie, aby czynić wolę Bożą i wolne są od pożądania innych 
rzeczy. 
______________________  
MANNA - 15 GRUDNIA   
-------- 



Pan, nazywając Swoich wiernych owcami, obrał bardzo znamienny symbol charakteru, jaki 
chciałby w nich widzieć. Najbardziej godną uwagi cechą owiec jest cichość, łagodność i 
posłuszeństwo wobec pasterza, którego trosce zupełnie się powierzają. Prawdziwa owca będzie 
pilnie nasłuchiwać najsłabszego nawet głosu Pasterza, to znaczy, że ona będzie w swym sercu 
strzec jak skarbu Jego Słowa, będzie badać Jego opatrzności, pielęgnować duchową łączność i 
osobistą społeczność z Panem, co jest jej przywilejem. Ci, którzy tak w Nim mieszkają, nigdy nie 
zbłądzą. Oni nigdy, przenigdy nie zgubią swej drogi.   
-------- 

Ps. 23: 2 Postawił mnie=> By odpoczywać przez wiarę. 
Na paszach zielonych=> Duchowe orzeźwienie w pobożności i rozmyślaniu o rzeczach Bożych 
w chrześcijańskiej społeczności. "Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem 
oni nasyceni będą", Mat.5:6. 
Prowadzi mię=> Boskie kierownictwo jest niezbędne, by znaleźć prawdziwą drogę. 
Do wód cichych=> Strumienie prawdy i łaski. 

Ps. 23: 3 Duszę moją posila=> Usprawiedliwia do żywota. 
Sprawiedliwości=> Odpowiedni do duchowego rozwoju. 
Dla imienia swego=> Ponieważ jest Jego dzieckiem i nosi Jego imię. 

Ps. 23: 4 Choćbym też chodził=> Na równi z innymi ludźmi w świecie. 
W dolinie=> Dolina grzechu, z której wejść można na szeroką drogą prowadzącą na zatracenie, 
lub na wąską drogę, prowadzącą do żywota wiecznego. 
Cienia=> Począwszy od upadku człowieka, życie jego płynie po dolinie płaczu i łez, na której 
spoczywa cień śmierci. 
Śmierci=> Na tej dolinie (cierpień) urodziłem się i na tej też umrę. 
Bał złego=> Przymierze twoje nie upadnie (jeśli sam go nie zniszczysz). Mając na względzie to, 
że Zbawiciel zapłacił Okup, więc we właściwym czasie sprawi obiecane wyzwolenie. 
Albowiem tyś ze mną=> Nawet i teraz (o ile jesteś w łasce). 
Laska twoja=> Ćwiczenia, jakie są potrzebne dla naszej nauki i do przyprowadzenia nas do 
społeczności ze zgromadzeniem Pańskim. 
Kij twój=> Obietnice i nadzieje. 
Te mnie cieszą=> Chronią mnie od trudności i chronią od nieprzyjaciół. "Pierwej niżem się 
uniżył, błądziłem", Ps.119:67. 
________________________ 
MANNA - 21 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Owce z prawdziwego Pańskiego stada nie boją się złego, ponieważ posiadają Pańską łaskę. 
Pan jest z nimi, jest po ich stronie, okazując Swoją łaskę w przypisanej im cenie odkupienia. Jest 
On z nimi także przez Swoje słowo obietnicy - przez Swoje zapewnienie, że śmierć nie oznacza 
zagłady życia, lecz jedynie niezakłócony sen w Jezusie, aż do zmartwychwstania. Cóż więc 
dziwnego, że one mogą przechodzić przez tę dolinę cienia śmierci śpiewając i tworząc w swych 
sercach melodię dla Pana, wołając z głębi swych dusz, całym swym jestestwem, by sławić, 
chwalić i powiększać wielkie i święte imię Tego, który nas umiłował i odkupił drogocenną krwią 
naszego drogiego Odkupiciela a także powołał do dziedzictwa z Nim w Królestwie. 
---------------------- 

Ps. 23: 5 Gotujesz stół=> Jako mój gospodarz, dajesz mi (Boże) bezpieczeństwo. Duchowy pokarm. 
Prawdę, jaka jest na czasie. Czysty pokarm, dobry, obfity i smaczny, a nie stół nowoczesnej 
teologii opisany u Izajasza 28:8, iż "stoły ich są zwracania i plugastwa". 
Nieprzyjaciołom moim=> Którymi są: szatan i złe duchy. 
Pomazałeś głowę moją=> Chrystus Jezus - Głowa i Ciało. 
Olejkiem=> Symbol na ducha świętego. 
Kubek mój=> Tak radości, jak i smutku. 
______________________  
MANNA - 10 MAJA 
---------------------- 
Przepełniony kielich ma podwójne znaczenie. Jest to kielich radości i kielich smutku, w obu 
przypadkach przepełniony. Ktokolwiek chciałby uczestniczyć w radościach Pana, musi także 
uczestniczyć w Jego kielichu cierpień. Musimy cierpieć z Nim, jeśli chcielibyśmy z Nim 
.panować. Obecne cierpienia traktujemy jako niegodne porównania z tą chwałą, która w nas 
będzie objawiona, stąd jesteśmy w stanie radować się w utrapieniach, bo jak będą przelewać się 
utrapienia, tak będą się przelewać radości. Za Apostołem możemy powiedzieć, radujmy się, 
znowu mówię radujmy się! 
---------------------- 



Ps. 23: 6 Pójdą za mną=> Już zaczęły iść i pójdą poza wtórą zasłonę. 
I będę mieszkał=> To jest przywilejem chrześcijanina, mieć to zapewnienie nadziei i wiary. 
W domu Pańskim=> (W domu naszego Ojca, u którego jest wiele mieszkań, gdyż cały 
wszechświat jest na to zbudowany, i czy będzie mieszkał w stanie duchowym lub ziemskim) 
będzie Jego dzieckiem, Jego domownikiem. 
________________________ 
MANNA - 22 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Dobrodziejstwo i miłosierdzie, których spodziewamy się w Królestwie, mają swój początek już 
tutaj, a tym samym powinny być cenione. Każdy, kto nic nie wie o radości w Panu w tym życiu, 
nie będzie, oczywiście, przygotowany do radości Pańskiej w Królestwie, niezależnie od tego 
jakie błogosławieństwa i radości może otrzymać pod rządami Królestwa podczas Wieku 
Tysiąclecia. Istnieje więc radość, która jest udzielana wiernym Panu jednostkom, a która nie jest 
chwilową radością związaną z początkowym przyjęciem Pana i poświęceniem się Jemu. Na 
dobrodziejstwo i miłosierdzie Pańskie nie powinno się patrzeć jako na coś, co należy do dalekiej 
przeszłości, ale powinno się je uznawać i oceniać jako rzeczy teraźniejsze. Codzienna dobroć i 
miłosierdzie Boże towarzyszą nam, odświeżają nas, wzmacniają i błogosławią.---------------------- 

Ps. 24: 1 Ziemia=> Symboliczna ziemia, nowy porządek rzeczy. 
Jest Pańska=> Stanie się, gdy królestwa starego świata "staną się królestwami Pana naszego i 
Chrystusa Jego", Obj.11:15. 

Ps. 24: 3 Któż wstąpi=> Pójdzie jako prawdziwy poddany Boży, wierny obywatel, a nie obcy lub 
nieprzyjaciel. 
Na górę Pańską=> Góra Moria, figuruje Królestwo Boże. Po czasie wielkiego ucisku pozostanie 
tylko jedna pozafiguralna góra - Królestwo Boże. 
Kto stanie=> Kto się okaże godnym ostać. 
Na miejscu świętym=> W duchowej fazie tegoż Królestwa Bożego. 
Człowiek=> Bez względu, czy jako dziedzic lub poddany. 

Ps. 24: 4 Niewinnych rąk=> Uczciwego życia. Kto prowadzi czyste życie i nienaganne, kto postanowił 
walczyć przeciw grzechowi. Charakter wynikający z prawdziwej wiary, ćwiczony w 
świętobliwości. Wolny od żądzy ludzkiej chwały i przeceniania własnej wielkości. 
Czystego serca=> Bez nagany przed Bogiem i ludźmi. Wola, cel, zamiar i dążenia, które jak igła 
magnesowa zawsze zwraca się ku północy, tak one skłaniają się ku sprawiedliwości, prawdzie i 
czystości odnoszącej się tak do osoby, jak i czystości języka, obyczajów i trzymania 
towarzystwa. W prostocie i szczerości serca, zamiary w celu wielbienia Boga i czynienia dobrze 
ludziom. 
Nie skłania ku marności duszy=> Nie ubiega się, by w oczach ludzi uchodzić za wielkiego, 
mądrego, dobrego. Lecz jest pokorny, skromny i szczery. 
Nie przysięga zdradliwie=> Po uczynionym przymierzu z Bogiem, nie lekceważy tego przymierza 
lub ze świadomością go nie łamie. 

Ps. 24: 5 Błogosławieni=> Przyobiecany dział w Królestwie. 
Sprawiedliwość=> Doskonałość i zupełne wyswobodzenie z obecnej niedoskonałości. 

Ps. 24: 6 Szukających oblicza Twego=> Nikt nie osiągnie błogosławieństw Bożych, jeżeli nie będzie się o 
nie starał przez Chrystusa. 
Boże Jakubowy=> Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba jest Jehowa. 

Ps. 24: 7 Król chwały=> Bóg Jehowa. 

Ps. 24: 8 Mocny w boju=> W czasie wielkiego ucisku. 

Ps. 25: 9 Nauczy pokornych=> "Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje", Jakub 4:6; 1 Piotra 
5:5. Ambitni i wysoko myślni nauczyciele duchowni nie są bezpiecznymi przewodnikami, to 
jednak takich jest wielu. 
______________________  
MANNA - 31 STYCZNIA 
---------------------- 
Wspomniane usposobienie jest niezbędne dla tych, którzy chcieliby otrzymać mądrość 
pochodzącą z góry. Takie jednostki muszą posiadać pokorną ocenę swoich własnych słabości i 
braku mądrości, w przeciwnym bowiem razie nie mogliby dobrowolnie i szczerze przyjąć 
mądrości, której spodobało się Bogu udzielić w teraźniejszym czasie tylko tym, którzy posiadają 
odpowiednio usposobione serce. Można także zauważyć, że ta pokora umysłu jest niezbędna 
jako podstawa zdrowego rozsądku, bo któż mógłby myśleć sprawiedliwie, rozsądnie, 
bezstronnie, jeśli przede wszystkim nie miałby pokornego usposobienia? A więc musimy się 
zgodzić z tym, że pokora jest podstawowym elementem usposobienia lub umysłu 
Chrystusowego. 



---------------------- 

Ps. 25:10 Ścieżki Pańskie=> "Chodzić będziemy ścieżkami Jego", Izaj.2:3. 

Ps. 25:12 ______________________  
MANNA - 6 LIPCA 
---------------------- 
Nie do nas należy nadzór nad próbami i trudnościami, które mogą spadać na nas. Ale do nas 
należy podjęcie się poświęcenia samych siebie bez zastrzeżeń Panu i pozostawienie Jemu 
decyzji jak wielkimi mają być próby i udręczenia, jak wielkimi poświęcenia w postępowaniu pod 
Jego kierownictwem. Pan może uznać, że niektóre osoby wymagają szczególnych prób, 
liczniejszych aniżeli inne i że rzeczy, które dla jednych byłyby wielkimi próbami i oznaczałyby 
wielkie ofiary, dla drugich, z powodu większej miłości do Pana i Jego sprawy oraz większej 
gorliwości w służbie, mogą być, jak to Apostoł wyraża o własnych, nazywając je "króciuchnym i 
lekkim uciskiem - który - nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje". 
---------------------- 

Ps. 25:14 Tajemnica Pańska=> Głębokie rzeczy Boże, znajomość Boskiego Planu. 
Którzy się Go boją=> Lecz nie innym. Nawet dla szatana znaczna część Pisma Św. nie jest 
zrozumiałą. Również nie jest objawiona tajemnica Pańska ludziom z różnych sekt i systemów. 
"Bojaźń Pańska jest początkiem mądrości", ponieważ prowadzi do społeczności z Bogiem i 
synostwa. "Tedy rozmawiali o tym ci, którzy się boją Pana, każdy z bliźnim swoim [o różnych 
tajemnicach planu Bożego i zbawienia rodzaju ludzkiego]. I obaczył Pan, a usłyszał i napisano 
księgę pamiątki [o tajemnicach Bożych] przed obliczem Jego [zanim Jezus narodził się] dla 
bojących się Pana...", Mal.3:16. 
Oznajmuje im przymierze=> A nie komu innemu w obecnym czasie. Uczynione z Abrahamem i 
utwierdzone przysięgą, że w nasieniu Abrahama, którym jest Chrystus, wszystkie narody ziemi 
będą błogosławione. Dla takich Pismo Św., które można nazwać księgą przymierza, staje się 
jakby teleskopem, przez który wszystkie sprawy Boże stają się jaśniejszymi i bliższymi, a 
zarazem staje się mikroskopem, który powiększa ważność Prawa Bożego i pomaga nam do 
poddania naszych dążeń i myśli pod wolę Bożą. 

Ps. 27: 1 Pan jest światłością moją=> Cały ten psalm odnosi się do wszystkich członków Ciała 
Chrystusowego. 
I wybawieniem=> O ile zaciętszą jest walka z mocami ciemności, o tyle chwalebniejsze jest 
wybawienie. 

Ps. 27: 4 Abym mieszkał=> Abym mógł być uważanym za godnego członka Jego Kościoła. 
W domu Pańskim=> Którego domem my jesteśmy, Żyd.3:6. 
Wdzięczność Pańska=> Piękność Jego charakteru. "Miły mój zacniejszy nad innych dziesięć 
tysięcy", Pieśń Sal.5:10. 
I dowiadywał się=> Jako szukający i badający się Prawa Bożego i Jego świadectwa. 

Ps. 27: 5 W dzień zły=> "Stwarzam złe [karę na ludzi]. Ja Pan czynię to", Izaj.45:7. 

Ps. 27:10 Ojciec mój i matka moja=> Najlepsi moi przyjaciele. 

Ps. 27:14 ______________________ 
 MANNA - 4 STYCZNIA 
---------------------- 
Czas jest ważnym elementem we wszystkich planach Boga. Nie bądźmy więc zawiedzeni, gdy 
próba wytrwałości jest zastosowana i długo czekamy na błogosławieństwa, których pragniemy. 
Bóg wyznaczył czas na uformowanie świata i przygotowanie go do zamieszkania przez ludzi; 
czas na udzielenie światu potrzebnego doświadczenia ze złem; czas na przygotowanie przyjścia 
Chrystusa jako Odkupiciela świata; czas na przy gotowanie Kościoła i reszty Swego ludu Wieku 
Ewangelicznego do udziału w Jego chwalebnym panowaniu; czas także musi być dany do 
uregulowania i naprawienia osobistych spraw Jego ludu. Bóg nie zapomina, chociaż odpowiedzi 
na nasze modlitwy zdają się długo nie nadchodzić. Ten, który zwraca uwagę na padającego 
wróbla i który policzył wszystkie włosy na naszych głowach nie jest obojętny na najbardziej 
nieśmiałe wołanie ani na najdrobniejszą potrzebę Swego pokornego dziecka. 
---------------------- 

Ps. 29: 1 Synowie mocarzów=> "El", wyraz przypisany Jehowie. 

Ps. 29:11 ________________________ 
MANNA - 16 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Jeżeli przechodzisz próby i pokusy, które jesteś w stanie zwalczyć, a które w twym charakterze 
wyrabiają cierpliwość, doświadczenie, braterską uprzejmość, sympatię i miłość, ciesz się i zanoś 
dziękczynną modlitwę, oceniając Boskie miłosierdzie i pomoc. Jeśli twoje próby są cięższe, niż 
możesz znieść i mogłyby cię złamać, skieruj sprawę do wielkiego Nosiciela brzemion, poproś Go 



o pomoc w niesieniu tego, co mogłoby być dla ciebie dobre, o uwolnienie od tego wszystkiego, 
co nie byłoby dla ciebie dobre i mogłoby ci zaszkodzić. 
---------------------- 

Ps. 30: 4 Duszę z piekła=> Szeol, stan śmierci, unicestwienia. 

Ps. 30: 6 Gniew Jego=> Boży, objawi się podczas wielkiego ucisku, który niezadługo zjawi się na świecie. 
Płacz=> Często towarzyszy naszej walce z nieprzyjaciółmi, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz. 
Bywa z wieczora=> Czas, w którym stało się dozwolenie złego. Noc umierania i snu. 
Ale wesele=> Wesele nastąpi, gdy to, co jest doskonałego przyjdzie. 
Z poranka=> Poranek zmartwychwstanie. "Ocuccie się, a śpiewajcie mieszkający w prochu", 
Izaj.26:19. 

Ps. 30: 8 Górę moją=> Moje Królestwo. 

Ps. 30:12 Tedyś odmienił=> Ukarany i nawrócony świat. 

Ps. 30:14 Milczeć nie będzie=> Nigdy nie przestanie, nie ucichnie. 

Ps. 31: 2 ______________________  
MANNA - 5 CZERWCA 
---------------------- 
Nic nie może postawić chrześcijanina w obliczu większej szkody wobec jego wrogów jak 
zezwolenie, nawet tymczasowe, na wypuszczenie z rąk kotwicy wiary. Niech to uczyni tylko na 
chwilę, a nieuniknione ciemności zaczną gromadzić się wokół niego tak, że nie będzie mógł 
dojrzeć jasności oblicza Ojca, ponieważ "bez wiary nie można podobać się Bogu". A kiedy 
ponownie będzie się starał uchwycić kotwicę, moce ciemności gwałtownie zaatakują go 
zwątpieniem i strachem opartym na jego ludzkich niedoskonałościach, które, o czym powinien 
pamiętać, są przykryte szatą sprawiedliwości Chrystusowej. Jeżeli chcemy, by pokój Boży 
panował w naszych sercach, nie możemy nigdy wypuścić z rąk kotwicy wiary ani do puścić do 
tego, by w nieubłaganej walce szatan odniósł nad nami zwycięstwo. Wyrażeniem naszych serc 
powinno zawsze być "Choćby mię i zabił, przecie w nim będę ufał". 
---------------------- 

Ps. 31: 4 Dla imienia Twego=> Ze względu na Twoje dzieło i w nim mój udział. 
______________________  
MANNA - 21 LUTEGO 
---------------------- 
Po udzieleniu nam przez Boga pewnych lekcji i doświadczeń, nie których w warunkach spokoju i 
odpoczynku, procedura postępowania wobec nas może ulec zmianie a symptomy Pańskiej 
opatrzności mogą prowadzić pod pewnymi względami do załamania się warunków, zarówno 
przyjaznych jak i nieprzyjaznych, wprowadzając nas w nowe okoliczności i warunki. Prawdziwy 
duchowy Izraelita nie będzie narzekał ani się skarżył lub wypowiadał, co wolałby, lecz będzie 
wyglądał Pańskiego kierownictwa. A jeśli dostrzeże kierownictwo Boskiej opatrzności, nawet jeśli 
to będzie w warunkach puszczy, bardziej jałowych i niepożądanych od tych, w których znajdował 
się uprzednio, powinien bezwzględnie przyjąć Pańskie kierownictwo i to z pieśniami wiary i 
zaufania. 
---------------------- 

Ps. 31: 6 W ręce Twoje=> W nadziei ponownego otrzymania życia przy zmartwychwstaniu. 

Ps. 31:16 ________________________ 
MANNA - 27 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Wszyscy poświeceni słudzy Pańscy oddali swoje życie na ofiarę, stając się naśladowcami 
Baranka. A gdyby oni ustawicznie realizowali swoje poświecenie, byliby gotowi w każdej chwili 
do dopełnienia tej ofiary zgodnie z życzeniem Pana i środkami oraz sposobami, na jakie Jego 
opatrzność dozwoli. Niech poświecone Panu jednostki pamiętają o tym, że ani jeden włos nie 
spadnie im z głowy bez wiedzy i zgody ich Ojca, a postawa ich serc powinna być taka, jak to 
wyraził nasz drogi Odkupiciel: "... izali nie mam pić kielicha tego, który mi dał Ojciec?" Mowa ich 
serc powinna być taka, jak wyraził poeta:"Jestem kontent z losu swego I kierownictwa ręki Pana 
mego". 
---------------------- 

Ps. 31:18 Zamilkną w grobie=> Stan śmierci, Izaj.38:18. 

Ps. 31:21 Swarliwymi językami=> Zamęt w ludzkich naukach, tradycjach. 

Ps. 31:25 ______________________  
MANNA - 22 STYCZNIA 
---------------------- 
Wygląda na to, że przeciwnik czasami usiłuje zniechęcać nas przez nasuwanie myśli, że próby i 
trudy "wąskiej drogi" ofiary, tak czy owak, są bezcelowe i że moglibyśmy z nich zrezygnować. W 



jaki sposób powinniśmy wtedy postępować? Powinniśmy naśladować naszego Pana i szukać 
oblicza Ojca, pragnąc dowiedzieć się, czy wszystkie swoje sprawy wobec Niego naprawiliśmy, 
pragnąc zapewnień, iż On w dalszym ciągu nas pochwala, mimo że świat może nas nienawidzić 
i wszelkimi sposobami mówić źle o nas a także zabiegać o świeże dowody potwierdzające, że z 
nami będzie dobrze, że Pan da nam dział w zmartwychwstaniu sprawiedliwych do życia 
wiecznego. 
---------------------- 

Ps. 32: 1 Błogosławiony człowiek=> W pierwszym znaczeniu psalmista Dawid. 
Którego grzech=> Przeciw Uriaszowi. 
Zakryty=> Lecz nie znaczy, że aż do czasu zmartwychwstania. 

Ps. 32: 2 Nie poczyta=> Tak długo, dopóki szuka Boga w wierze i szczerości, i odrzuca od siebie grzech. 
Nie ma zdrady=> Obłudy lub podstępu, którego postępowanie jest jawne, a nie tajemnicze. 

Ps. 32: 3 Gdybym milczał=> Nie wynurzył swego grzechu przed Bogiem, ani prosił o przebaczenie. 

Ps. 32: 6 Możesz być znaleziony=> Zanim opanuje zatwardziałość serca i wejdzie na złą drogę. 
Doświadczenie Dawida nauczyło go, że tak długo. jak znajdował się w stanie grzechu bez 
pokuty, co dzień dalej był od społeczności z Bogiem. 
Przecież=> Jeżeli grzesznik wyzna grzech i będzie żałował swego postępku. 
Powodzi wód=> Nawałność ucisku. 

Ps. 32: 8 Oko moje=> Ci, którzy jedynie przez strofowania i karania są prowadzeni drogą sprawiedliwości, 
nie mogą być policzeni do klasy zwycięzców Małego Stadka. 
______________________  
MANNA - 23 LUTEGO 
---------------------- 
Jedną z najważniejszych lekcji, jakich powinien nauczyć się duchowy Izraelita, jest zwracanie się 
do Pana o kierownictwo we wszystkich sprawach życia - nie usiłując nigdy przedsięwziąć 
niczego, tak w sprawach doczesnych jak i duchowych, bez upewnienia się jaka jest wola Pańska 
w danej sprawie. Postępujemy w kierunku Chanaanu i wiemy, że zanim odziedziczymy obietnice 
musimy przeżyć odmienne doświadczenia, stosowne dla każdego z nas. Uczy nas to, byśmy 
bezzwłocznie i z radosnym posłuszeństwem, bez szemrania poddawali się kierownictwu 
Pańskiemu. Można się tego spodziewać tylko ze strony tych, którzy skorzystali ze wskazówek 
udzielonych im wcześniej, a przede wszystkim z lekcji wiary i ufności w Pańską moc, dobroć i 
wierność. 
---------------------- 

Ps. 32: 9 Nie porywały=> Aby się do ciebie zbliżył. 

Ps. 33: 1 Weselcie się w Panu=> Bo "rozkoszy po prawicy Twojej", Ps.16:11. 

Ps. 33: 9 I stało się=> Rozporządzenia Boże zostały wykonane. Szatan nigdy nie zepsuł planu Bożego. 

Ps. 33:19 Dusze ich=> Ich osobę, istotę. 

Ps. 34: 3 Chlubił się w Panu=> "Ale w tym niech się chlubi, kto się chlubi, że rozumie i zna mnie [Boga]", 
Jer.9:24. 

Ps. 34: 8 Anioł Pański=> "Izali wszyscy nie są duchami usługującymi", Żyd.1:14. "Aniołowie ich [tych, nad 
którymi mają poleconą opiekę sprawować] zawsze patrzą na oblicze Ojca mego, który jest w 
niebiesiech". 
Zatacza obóz około tych=> Aniołowie są obecni, chociaż niewidzialni. Za ilustrację może 
posłużyć widzenie dane słudze Eliasza. 
______________________  
MANNA - 18 LISTOPADA   
-------- 
Jakże wzmacnia zaufanie chrześcijanina przekonanie, że chociaż mogą mu się przeciwstawiać 
ziemskie moce i sam może być bezsilny w odpieraniu przeciwności, że choć w dodatku może 
stwierdzić, iż prócz boju przeciwko krwi i ciału prowadzi także bój przeciwko duchowym 
złościom, które są wysoko - przeciwko szatanowi i jego sługom ciemności - to jednak wie, że 
większy jest Ten, kto jest po naszej stronie, niż ten, kto jest po stronie przeciwników. A wszystkie 
zastępy niebiańskie są poddane Boskiej woli i mogą być użyte do posunięcia naprzód Boskiej 
sprawy według Boskiej mądrości! 
--------- 

Ps. 34: 9 Skosztujcie a obaczcie=> Lecz nie mamy na tym poprzestać, jak to niektórzy czynią. 

Ps. 34:10 Bójcie się Pana=> Doskonała miłość nie zna bojaźni, zna tylko miłość niewolnicza. 

Ps. 34:14 Strzeż języka=> Ogólne ostrzeżenie dla ludzkości. 

Ps. 34:15 Szukaj pokoju=> "Ku pokojowi nas Bóg powołał", 1 Kor.7:15. 

Ps. 34:19 ______________________  
MANNA - 22 LIPCA 



---------------------- 
Siedem kroć upada sprawiedliwy, przecie zaś powstaje - Przy. 24:16. Jeżeli kiedyś stwierdzimy, 
że czyniliśmy zło nie do naprawienia, to możemy się spodziewać zawodów jako wyniku takiego 
postępowania, co nasz Pan przepowiedział. Pan jednak może do tego dopuścić, by mogły 
nastąpić błogosławieństwa przez skruszenie serca, rozwój pokory wobec Niego, większą 
gorliwość oraz czujność i wierność w przyszłości. W taki sposób nawet popełnione błędy 
życiowe mogą stać się stopniami do wyższych poziomów łaski i prawdy. 
---------------------- 

Ps. 34:20 Wiele złego=> "Stwarzam złe [karę na ludzi]. Ja, Pan, czynię to", Izaj.45:7. 
 
Zobacz w.19 - MANNA 

Ps. 34:21 Nie będzie złamana=> Jedno z wielu wypełnionych proroctw o Jezusie, co dowodzi, że Pismo 
Św. jest Boskim objawieniem (gdyż umarł na krzyżu i kości nie miał złamanej, jak to było w 
zwyczaju wtedy). 

Ps. 34:23 Odkupi duszę=> Śmierć jest unicestwieniem duszy, istoty. 

Ps. 36: 7 Jako góry najwyższej=> "El", to imię często odnosi się do Boga Jehowy. 

Ps. 37: 1 Nie obruszaj się=> Mieszkający na ziemi po ustanowieniu Królestwa Bożego. Nowe Stworzenie 
nie powinno się trapić sprawami politycznymi, finansowymi lub jakimkolwiek złem, jakie jest na 
świecie (bo to wszystko musi być do czasu w utrapieniu ciała i ducha). 

Ps. 37: 3 Żyw się=> Pokarmem dla ciała i pokarmem duchowym. Dla dzieci Bożych nie jest rzeczą 
właściwą prosić o jałmużnę. 

Ps. 37: 4 Kochaj się w Panu=> Jest to wyższy stopień niż ufność. "Pragnę czynić wolę Twoją o Boże", 
Ps.40:9. 

Ps. 37: 6 Jako światłość=> Za ilustrację może posłużyć wyswobodzenie Daniela ze lwiej jamy. 

Ps. 37: 7 Poddaj się Panu=> Może popełnić błąd, lecz kto by się spodziewał, ażeby Pan Bóg miał zaraz 
wypełnić jego prośbę, którą do Niego wznosi. 
Oczekuj Go=> "Którzy oczekują Pana, nabywają nowej siły", Izaj.40:31. 

Ps. 37: 9 Złośnicy=> Wszyscy, którzy po wzięciu znajomości Prawdy dobrowolnie grzeszą. 
Będą wykorzenieni=> W Tysiącleciu "spośród ludu" przez wtórą śmierć, Dz.Ap.3:23. 
Lecz ci=> W Tysiącleciu z ludzkości. 

Ps. 37:10 Nie masz niezbożnika=> W przeciwieństwie do nauki uniwersalistów. 

Ps. 37:11 Pokoju=> "Ku pokojowi nas Bóg powołał", 1 Kor.7:15. 

Ps. 37:20 Niezbożni poginą=> "Wszystkich niezbożnych wytraci [po otrzymaniu Prawdy]". 

Ps. 37:23 Drogi człowieka dobrego=> "Zna Pan drogę sprawiedliwych", Ps.1:6. "Zna Pan kto jest Jego", 2 
Tym.2:19. 
Są sprawowane=> Szczególnie służenia Prawdzie. 
Od Pana=> Który ma nadzór nad Swoim dziełem. 
Podoba mu się=> Dziecko Boże raduje się w sprawach Bożych. 
Droga jego=> (Boża) jest ciernistą, wąską, skalistą, lecz jej koniec dobry. 

Ps. 37:24 Gdy padnie=> Gdy zbłądzi i sprowadzi na siebie skutki pomyłki. 
Pan trzyma go=> Sprawia, że jego pomyłki i słabości pomagają mu do utwierdzenia się w 
sprawiedliwości i czynią go sposobniejszym do uczestnictwa w Królestwie. 

Ps. 37:25 Żebrzącego chleba=> Przyjmowanie dobrowolnej pomocy nie jest żebraniną. Lecz nie jest 
właściwym dla dzieci Bożych prosić o jałmużnę. 

Ps. 37:35 Rozłożonego=> W czasie dozwolenia złego. 

Ps. 39: 2 Niepobożny=> Który doświadcza i kusi sprawiedliwego. 
________________________ 
MANNA - 1 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Prawdopodobnie każda osoba przechodząca doświadczenia w pełni się zgodzi z twierdzeniem, 
że język zarówno w rzeczach dobrych, jak i w złych ma potężniejszy wpływ niż jakikolwiek inny 
członek ciała. Doświadczenie też uczy, że o wiele łatwiej jest kontrolować każdy inny organ niż 
język. On sam jest tak zdolnym sługą, że każda ambicja, namiętność i skłonność upadłej natury 
usiłuje go użyć jako sługę lub przewód zła. Dlatego ze strony chrześcijanina wymaga się 
zwiększonej czujności, mądrości i troski w kierowaniu tym organem swego ciała i doprowadzeniu 
go do poddania nowemu umysłowi w Chrystusie, ażeby nie był przeszkodą dla właściciela i 
drugich, lecz przeciwnie, pomocą na wąskiej ścieżce. 
---------------------- 

Ps. 39: 3 Zaniemiałem=> Najniebezpieczniejsze stanowisko człowieka, który jest wystawiony na próbę i 
doświadczenie. 



W dobrej sprawie=> Milczy nawet w sprawie, którą według swego przekonania uważa za 
słuszną. 

Ps. 39: 4 Rozszerzył się ogień=> Doświadczeń życiowych. 

Ps. 39: 5 Jak długo trwać będę=> Aby tym sposobem lepiej zrozumieć i ocenić, że obecne doświadczenia 
i cierpienia niedługo trwać będą, aby lepszą mieć władzę nad językiem. 

Ps. 39:12 Jako mól=> "A umarłszy człowiek, gdzież jest?", Ijob 14:10. 

Ps. 39:13 Przychodniem=> Cudzoziemiec opłacający podatki spodziewa się ochrony od prawa krajowego, 
w którym przebywa, lecz nie jest obowiązany do walki. 

Ps. 40: 3 Wyciągnął mnie=> "Ramię Pańskie", Jezus Chrystus. 
Z dołu szumiącego=> Z przepaści potępienia, grzechu i śmierci. 
Błota lgnącego=> Osobistych grzechów. 
Nogi moje na skale=> Którą jest Chrystus i dzieło Okupu. 
Utwierdził kroki=> Niewłaściwym jest dla otrzymujących łaski Boże, by mówili lub myśleli o sobie 
jako "nędzni grzesznicy". 

Ps. 40: 4 ______________________  
MANNA - CHWAŁA 
---------------------- 
=>Stan napełnienia Duchem Pańskim skłania do radowania się, śpiewania, nie tylko ustami, ale i 
sercem pieśni, które przyniosą wzmocnienie i pocieszenie zarówno "śpiewającemu", jak i 
słuchającemu. Właśnie ta "nowa pieśń" w sercu odróżnia chrześcijan jako jednostkę odrębną od 
wszystkich wokół niego. ponieważ jest ona w sercu, powinna też być na ustach i powinna 
wpływać na wszystkie sprawy życia, gdyż nie możemy nie mówić o tych rzeczach, które tak 
wspaniale podniosły na duchu i ożywiły nasze dusze. 
---------------------- 

Ps. 40: 5 W Panu nadzieję=> "A to jest zwycięstwo, które zwycięża świat - wiara wasza", 1 Jana 5:4. 

Ps. 40: 6 Cudów twoich=> Dobroć, którąś dotąd okazywał. 
Myśli twoich=> Plany, zamiary obietnicy na przyszłość. 
Wyliczyć nie może=> "Nie jest mi tak droga dusza moja", Dz.Ap.20:24. "Wszystko poczytam 
sobie za szkodę dla zacności i znajomości Jezusa Chrystusa, Pana mojego", Filip.3:8. "Za 
największą radość miejcie bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadacie", Jakub 1:2. "Utrapienia 
teraźniejszego czasu [jaki był w ciągu całego Wieku Ewangelii] nie są godne onej przyszłej 
chwały", Rzym.8:18. "Dziękuję... Chrystusowi Jezusowi... iż mnie za wiernego osądził na 
usługiwanie", 1 Tym.1:12. "Abyście godnymi byli poczytani Królestwa Bożego, dla którego też 
cierpicie", 2 Tes.1:5. 

Ps. 40: 8 Tedym rzekł=> Jezus Chrystus, gdy przyszedł do Jana, aby był od niego ochrzczony. 

Ps. 40: 9 Pragnę=> "Kochaj się w Panu, a da ci prośby serca twego", Ps.37:4. 
Zakon Twój=> Prawo. "Będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca i ze wszystkiej 
myśli twojej", Mat.22:37. 
W pośrodku wnętrzności=> Prawo, które potępia wszelką niedoskonałość. Jest moją rozkoszą. 
W figurze napierśnik sądu reprezentował Zakon. Nosił go na piersiach Aaron, który 
reprezentował Chrystusa. 

Ps. 41: 2 W dzień zły=> Uczynione "zło", jak? "Ja, który stwarzam złe [karę dla nieposłusznych]". 

Ps. 41:10 Także i ten=> Judasz. 

Ps. 41:14 Od wieków aż na wieki=> Od wszystkich wieków bez początku. 

Ps. 43: 3 Na górę świętą=> Duchowa faza Królestwa Bożego. 

Ps. 44: 4 Ramię Twoje=> Moc Boga Jehowy. W wykonywaniu większych rzeczy znaczy Jezusa. 

Ps. 44:23 ______________________  
MANNA - 11 MAJA 
---------------------- 
Nie powinniśmy, zapominać, że mamy tylko jedną ofiarę, którą dzień po dniu składamy Panu, 
wykorzystując coraz lepiej każdą okazję, gdy tylko się nadarza, aby służyć Jemu i tym, którzy są 
Jego. Nie powinniśmy też zapominać, że chociaż ta ofiara składa się z licznych małych ofiar, 
czasem zbyt małych, by je wymieniać lub zastanawiać się nad nimi, to jednak wszystkie są 
niezbędne, ażeby uzupełnić tę jedną ofiarę, którą złożyliśmy na początku wprowadzenia nas do 
Jego rodziny. Gdy oddaliśmy naszą wolę, oddaliśmy wszystko, a wszelkie powstrzymywanie się 
w jakiejkolwiek małej sprawie życiowej - wszelkie zaniechanie ofiarowania tego, co myślimy, że 
podobałoby się Panu - jest w znacznej mierze powstrzymywaniem się od poświęcenia Jemu 
tego, co zadeklarowaliśmy. 
---------------------- 

Ps. 45: 3 Po wargach=> "Nigdy tak nie mówił człowiek jak ten człowiek [Jezus]", Jan 7:46. "A wszyscy Mu 
przytakiwali i dziwili się wdzięczności Jego słów płynących z ust Jego", Łuk.4:22. 



Ps. 45: 4 Przypasz miecz=> Bądź gotów na dzień pomsty (karania). 

Ps. 45: 6 Strzały Twoje są ostre=> Słowo Prawdy Bożej ostre "nad wszelki miecz po obu stronach ostry", 
Żyd.4:12. 
Narody upadną pod ciebie=> W dobrowolnym poddaniu się pod święty wpływ Królestwa pokoju i 
radości. 

Ps. 45: 7 Laska królewska=> Władza. 

Ps. 45: 8 Umiłowałeś sprawiedliwość=> Ostatecznie nikt nie będzie mógł otrzymać żywota na żadnym 
poziomie, jeżeli kto nie nauczy się postępować sprawiedliwie. 
Olejkiem wesela=> Duchem świętym. 
Nad uczestników=> Jako Głowa nad królewskim kapłaństwem. 

Ps. 45: 9 Myrra=> Symbol mądrości. 

Ps. 45:10 Stanęła małżonka=> Oblubienica Chrystusowa. 

Ps. 45:11 Słuchaj córko=> Córko Boga Jehowy (Kościół), a nie Chrystusa. Czy mogła być piękniejsza i 
delkiatniejsza propozycja nad to? 
Dom ojca twego=> Adama dam, świat w ogólności. Doczesne dążenia, nadzieje, stosunki i 
zamiłowania. 

Ps. 45:12 Król=> Pan Jezus. 
Piękność twoja=> Charakter. 
On jest panem twoim=> Wyraz "adon" nie znaczy Boga Jehowę. 

Ps. 45:13 Córki Tyryjskie=> Mocarze ziemi. 
Kłaniać się będą=> Podczas Tysiąclecia. 

Ps. 45:14 Córki królewskiej=> Córki Boga Jehowy. Oblubienica Chrystusa. 
Jej zacność=> Piękność, świętobliwość. 
Jest wewnątrz=> Niewidoczna dla zwykłych ludzi. 
Szaty jej=> Gdy zostanie uwielbioną (podczas wieczerzy Barankowej). 
Bramowane złotem=> Będzie Oblubienica Boskiej natury. 

Ps. 45:15 W odzieniu haftowanym=> Szata biała, którą da Pan. Wyszywania wyobrażają cnoty 
chrześcijańskie i rzeczywiste uczynki sprawiedliwości. 
Panny towarzyszki jej=> "Niemądre panny", Mat.25:2. Wielkie Grono będzie towarzyszyć (w 
czasie wieczerzy Barankowej) i usługiwać Kościołowi (Ciała Chrystusowego). Towarzyszki 
Rebeki są figurą na tę klasę. 

Ps. 45:16 Z weselem i radością=> Po przejściu przez wielki ucisk i ciężkie doświadczenia, a tym samym 
utracenia możności należenia do grona Małego Stadka. 
Na pałac królewski=> Wejście do stanu duchowego przez momentalną przemianę przy 
zmartwychwstaniu. 

Ps. 45:17 Miasto ojców twych=> Zamiast ojcami, będą synami zwani. Przodkowie Mesjasza - ojcowie 
święci. "Przywrócę sędziów twoich jak przedtem byli i radców twoich jako na początku", 
Izaj.1:26. 
Będziesz mieć=> Przez przebudzenie ich z umarłych do doskonałości ludzkiej natury. 
Postanowisz książętami=> Staną się doskonałymi przewodnikami, starszymi ludu, wodzami i 
przedstawicielami Królestwa Bożego na ziemi. Staną się czynnikami w wykonywaniu sądów 
Królestwa i przewodami jego błogosławieństw. 

Ps. 46: 2 Bóg jest ucieczką=> ucieczką i protekcją Kościoła. 

Ps. 46: 3 Choćby ziemia=> obecne społeczne organizacje. 
Się poruszyła=> zostały obalone lub zdezorganizowane. 
Choćby=> gdy. 
Góry=> królestwa, rządy arystokratyczne. 
Przeniosły się=> zostały zniesione. 
W pośród morza=> przez niespokojny i burzliwy żywioł. 

Ps. 46: 4 Wzburzyły wody=> zaczęły szaleć. 
Zaszumiały=> przez gniew nieporozumienie i walkę. 
Góry=> królestwa. 
Się zatrzęsły=> przez rewolucję. Zatrzęsły z bojaźni i niepewności. 
Nawałności=> przez groźby i zwiększenie się władzy. 

Ps. 46: 5 Rzeki=> "Rzeka żywota", która popłynie w Tysiącleciu z symbolicznych nowych niebios (władzy). 
Strumienie rozweselają=> Wypływają (z rzeki żywota, dając wieczne życie ludzkości). 
Miasto Boże=> Królestwo Boże. Kościół nawet w obecnym jego stanie. 
Najświętsze z przybytków=> Kościół, Świątnica, miejsce pobytu (tych, którzy znajdują się w nim). 

Ps. 46: 6 Wpośrodku nie będzie poruszone=> Prawdziwy Kościół, którego wiara nie opierała się na 
nieświadomości i ślepej wierze, lecz na Słowie Bożym. "Aby zostały te, które się nie chwieją", 
Żyd.12:27. 



Z poranku=> Na świtaniu (7-go tysiąclecia od Adama), gdy Kościół przejdzie przez 
doświadczenia nocy (ucisku z ostatnich wybranych), w którą (to noc ucisku) nikt (z wybrańców 
Ciała Chrystusowego) nie będzie mógł pracować (gdyż tacy zostaną z ogółu usunięci i 
zastąpieni przez owce podobne do kozłów), zostanie wprowadzony do chwały. Poranek Kościoła 
ma poprzedzić poranek Tysiąclecia. 

Ps. 46: 7 Wydał głos=> "Głos archanielski", 1 Tes.4:16. 
Rozpłynęła się ziemia=> Społeczny ustrój ulegnie wielkiej przemianie. System wyzysku i błędu 
upadnie. 

Ps. 46:10 Uśmierza wojny=> Podbije wszystkie stany i wprowadzi zasady sprawiedliwości podczas 
Tysiąclecia. 
Ogniem=> W czasie wielkiego ucisku. 

Ps. 46:11 Uspokójcie się=> "Za ogniem był głos cichy i wolny", 1 Król.19:12. Odstąpcie narody od 
poprzednich dróg swoich. Poselstwo Boże uspokoi wadzącą się w wrzawie i niepokoju ludzkość 
przy końcu czasu ucisku. 
Wiedzcie=> Poznajcie moc Bożą. 
Będę wywyższony na ziemi=> W nowym ustroju społecznym. 

Ps. 47: 4 Podbija ludzi=> Mocą swoją. 

Ps. 47: 6 Z głosem trąby=> Jubileuszowa trąba (7-go tysiąclecia od Adama) zwiastująca wolność i wiedzę. 

Ps. 48: 3 Góra Syjon=> Duchowa faza Królestwa Bożego. 
Miasto=> Nowe Jeruzalem. 

Ps. 48:10 Kościoła twego=> Chrystus (Pomazaniec jest Kościołem Boga żywego). 

Ps. 49: 8 Nikt=> Urodzonych z Adama będących pod przekleństwem. Ponieważ nie masz sprawiedliwego 
ani jednego. 
Nie odkupi brata=> Gdyż Adam i wszyscy z nim zostali potępieni. Dlatego nie mogą 
zadośćuczynić sprawiedliwości przeciwko nim samym. 

Ps. 49:12 Domy ich=> Ich rodziny. 

Ps. 49:15 Jako owce=> Literalnie nie są chowane w grobach, lecz w unicestwieniu na zawsze. 
W grobie=> Szeol, w stanie śmierci. 
Sprawiedliwi=> "Święci będą sądzili świat", 1 Kor.6:2. 
Panować nad nimi=> Rządzić ich laską żelazną. 
Z poranka=> Na świtaniu Tysiąclecia. 

Ps. 49:16 Wykupi duszę moją=> Przez okup Jezusa Chrystusa. Dusza (Adam) była skazana na śmierć. 
Z mocy grobu=> Z szeolu, od śmierci. 

Ps. 49:21 Jest we czci=> Podniesiony do ludzkiej doskonałości przez proces restytucji. 
Nie zrozumiewa=> Nie ocenia co Chrystus dla niego uczynił. 

Ps. 50: 1 Bóg nad bogami=> El, Elohim, Mocarz nad mocarzami. 
Pan mówił=> Bóg Jehowa przez uwolniony Kościół. 
Przyzwał ziemię=> Społeczeństwo do pokuty, sprawiedliwości i wiecznego żywota. 
Od wschodu słońca=> "Wejdzie słońca sprawiedliwości", Mal.4:2. 
Aż do zachodu=> Przy końcu Tysiąclecia. 

Ps. 50: 2 Z Syjonu=> Z duchowej fazy Królestwa. 
Objaśnił się=> Jego chwalebny charakter i plan zostały objawione. 

Ps. 50: 3 Przyjdzie Bóg nasz=> Obiecane błogosławieństwa należą jeszcze do przyszłości. 
Ogień=> Czas ucisku. 

Ps. 50: 4 Z góry niebiosa=> Wyższe władze rządzące (sprawujące orzeczenie sądowe: "Mene, mene, 
thekel, upharsin" - zważone chrześcijaństwo na wadze sprawiedliwości Bożej i zostało 
znalezione lekkim, przeto wyplute zostało z ust Bożych i skazane na karanie). 
I ziemię=> Masy ludu. 
By sądził lud swój=> Chrześcijaństwo (które było kiedyś ustami Pańskimi i kubkiem złotym w 
ręku Jego). Sąd ten już się odbywa z powodu niemiłosiernej i bezwzględnej krytyki nominalnego 
kościoła przez świat w ogólności. Najwyższym sędzią jest Bóg. 

Ps. 50: 5 Zgromadźcie świętych=> "Pszenicę (z chrześcijaństwa, ludzi posłusznych i wiernych Bogu) 
zgromadźcie do spichlerza mojego", Mat.13:30. Zgromadzić do jedności z Panem i jednych z 
drugimi, a także odłączyć od społeczności tych, co tylko mienią się być chrześcijanami - kąkol. 
Pierwszym dziełem Pana przy wtóej obecności było dzieło żniwa. "Zgromadzą wybranych 
Jego... od krańców niebios [od początku chrześcijaństwa] aż do krańców ich", Mat.24:31. 
Moich=> "Albowiem ci mi będą własnością, mówi Pan Zastępów, w dzień, który ja uczynię", 
Mal.3:17. 
Przy ofierze=> Ale nie tylko obietnicę ofiarowania się. 

Ps. 50: 6 Tedy niebiosa=> Królestwo Boże, które będzie ustanowione. 
Sam Bóg=> Wyda sprawiedliwość, On nie błądzi. 



Ps. 50: 7 Izraelu=> Duchowy z imienia, chrześcijaństwo - Babilon. 

Ps. 50: 8 Z całopalenia=> Dobrowolne ofiary, dobroczynność, itp. "Wiele cudów czyniliśmy". 
Które są=> Wyraz ten opuszczony we wszystkich manuskryptach. 

Ps. 50:10 Mój jest=> "Moje jest srebro i moje jest złoto", Agg.2:9. 

Ps. 50:12 Nie rzekę=> Ja nie potrzebuję twojej mądrości ani twojej pracy. 

Ps. 50:15 Ty mię uwielbisz=> Słowem i przykładem. 

Ps. 50:16 Lecz niezbożnemu=> Który łamie przymierze, a jeszcze rości pretensje należenia do ludu 
Bożego. Niepoprawny, postępujący według ciała, a nie według ducha. "Którzy mają kształt 
pobożności, ale się skutku jej zaparli", 2 Tym.3:5. Który wie co jest dobrego, a nie czyni tego co 
głosi. 
Ustawy moje=> Wyroki, nauki, plan, itp. 
Przymierze moje=> "Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno [lekceważąco, 
obłudnie]", 2 Moj.20:7. "Niech odstąpi od nieprawości wszelki, który mianuje imię Chrystusowe", 
2 Tym.2:19. 
W usta twoje=> Lud Boży nie powinien przyjmować żadnej usługi od takich, którzy nie dają 
jawnych dowodów, że są w ścisłej społeczności z Panem. Pan Jezus, ani apostoł Paweł nie 
przyjmowali świadectw od upadłych aniołów. 

Ps. 50:17 Masz w nienawiści karność=> Taki może wprowadzić w błąd słuchaczy. 

Ps. 50:18 Widzisz złodzieja=> Którzy starają się ograbiż dzieci Boże z wiary. "Kto nie wchodzi do owczarni 
przez bramę, ale skądinąd się wdziera, ten jest złodziejem i zbójem", Jan 10:1. 
Z cudzołożnikami=> Matką wszetecznic i jej córkami (z mistycznym Babilonem). 

Ps. 50:19 Usta twoje=> Niewierny kościół z imienia. 

Ps. 50:20 Przeciw bratu=> Prawdziwym świętym, z klasy "pszenicy". 

Ps. 50:21 Jam milczał=> Aż dotąd (do wtórej obecności Pańskiej). 
Dlategoś mniemał=> Żem zaraz nie ukrócił zła i kłamstwa. 
Żem ja tobie podobny=> Dozwalając ci źle czynić. 
Lecz=> Teraz, gdy nadszedł czas żniwa (w obecności Pańskiej). 

Ps. 50:22 Zrozumiej teraz=> To napomnienie (dla chrześcijańskiego kościoła). 
Nie porwał=> Bym cię nie zniszczył. 

Ps. 50:23 Kto ofiaruje chwałę=> Przyjmie napomnienie z wdzięcznością i przyłoży serce swe do nauki. 
Uczci mię=> Jako wierny i rozumny wierzący i przedstawiciel Prawdy. 
Naprawia drogę=> Stosuje życie swoje do posiadanego światła. 

Ps. 51: 1 Przedniejszemu śpiewakowi=> To pokazuje, że Dawid wyznanie swoje odśpiewał w przybytku z 
innymi psalmami. 

Ps. 51: 6 Tobie samemu=> Bóg jest wielkim sędzią. 

Ps. 51: 7 W grzechu=> Pod przekleństwem grzechu w Adamie. 

Ps. 51: 8 W prawdzie wewnętrznej=> "Niech odstąpi od nieprawości każdy, co mianuje imię 
Chrystusowe", 2 Tym.2:19. Dawid wyrozumiał, że sposób jakiego użył do pozbawienia życia 
Uryjasza, wcale nie zmniejszył jego odpowiedzialności jako mordercy. 

Ps. 51: 9 Oczyść mię=> Darowanie winy grzesznikowi w Tysiącleciu. 
Isopem=> Nauki jakie będą dawać ojcowie święci. 
Obmyj mię=> Prawdą z góry, od Boga. 

Ps. 51:12 Serce czyste=> Jest pokazane, czego świat potrzebuje. 

Ps. 51:15 Tedy=> Mając doświadczenie, sposobność zbawienia i przebaczenia. 

Ps. 51:17 Otwórz wargi moje=> Nikt nie może stać się głosicielem Słowa Prawdy, jeżeli wargi jego nie 
zostały otwarte przez Boskie miłosierdzie i Jego Prawdę. 

Ps. 51:19 Sercem skruszonym=> Jak oliwki wyciśnięte dają oliwę, zgniecione grona winne dają wino, z 
uderzenia skały na puszczy wytrysnęła woda, tak serce skruszone utrapieniem zdolne jest do 
świętobliwości i może być przyjemną ofiarą Bogu. 

Ps. 51:21 Tedy=> W Tysiącleciu (po wzbudzeniu starożytnych świętych). 
Sprawiedliwości=> Właściwego postępowania. 
Ofiary ogniste=> Dziękczynne modły do Boga za ofiarę Chrystusa. 
Cielce ofiarować=> Doskonałe ofiary. 

Ps. 53: 7 Z Syonu=> Z duchowej fazy Królestwa. 
Jakub=> Izrael. 

Ps. 55:16 Zstąpił do piekła=> Do grobu, zniszczenia, ale nie wiecznych mąk. 

Ps. 57: 8 Gotowe serce moje=> Utwierdzony w miłości, poszanowaniu i wierze dla Słowa Bożego. 

Ps. 58: 4 Odłączyli się=> Przez dziedziczność upadku Adama. 

Ps. 58:10 Ciernie wasze=> Nie można spodziewać się pokoju i harmonii między miłującymi wolność 
chrześcijanami a tyrańskim duchem papiestwa. 



Wichrem=> Symbol czasu ucisku. 

Ps. 60: 4 Zatrząsłeś ziemią=> Obecny układ społeczny. 
Rozsadziłeś ją=> W czasie wielkiego ucisku. 

Ps. 60: 6 Dałeś chorągiew=> Zasady prawdy. 

Ps. 61: 5 Skrzydeł twoich=> "Pierzem swoim okryję cię, a pod skrzydła Jego bezpiecznym będziesz", 
Ps.91:4. 

Ps. 61: 6 Wysłuchał żądania moje=> Moje przymierze ofiarowania. 

Ps. 63: 4 Miłosierdzie lepsze niż żywot=> "Wszystko poczytam sobie za szkodę dla zacności Jezusa 
Chrystusa Pana mojego", Filip.3:8. 
Wargi moje=> Kościoła. Niektórzy tak są zaślepieni przez fałszywe nauki, że dobroć Boża ma 
bardzo mały wpływ na ich usta. 
Cię chwaliły=> Nie z poczucia obowiązku lub miłości pieniędzy, lecz dlatego, że te rzeczy są tak 
dobre, iż nie można je w sobie zatrzymać. "Włożył w usta moje pieśń nową, chwałę należącą 
Bogu naszemu", Ps.40:4. 
________________________ 
MANNA - 31 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Ci, którzy doznali Pańskiej łaski, którzy zrozumieli, że Jego łaska jest lepsza niż żywot i którzy 
radośnie położyli na ołtarzu wszelkie dobra ziemskie, nadzieje i ambicje, cieszą się z możności 
opowiadania dobrej nowiny drugim, cieszą się z możności opowiadania o chwale Tego, który ich 
powołał z ciemności do Swojej dziwnej światłości. Poselstwo to jest zbyt dobre, by je mogli 
zachować w tajemnicy. Oni nie tylko nie muszą być najmowani do ogłaszania tego poselstwa, 
lecz chętnie je opowiadają, nawet jeśli posiadanie Boskiej łaski, związanej z opowiadaniem go, 
kosztuje ich co nieco - pociąga za sobą narażanie się na kłopoty, wydatki pieniężne, utratę 
ziemskich przyjaźni, napięcia, jeśli nie zerwanie niektórych związków rodzinnych, dezaprobatę 
świata i kościelnictwa. 
 ---------------------- 

Ps. 63: 6 ______________________  
MANNA - 5 KWIETNIA 
---------------------- 
Modlitwa jest nie tylko przywilejem., lecz także koniecznością. Jest ona niezbędna do 
duchowego wzrostu. Ktokolwiek traci pragnienie dziękowania, czczenia i społeczności z Ojcem 
miłosierdzia, może być pewien, że stracił ducha synostwa i taki szybko powinien starać się 
usunąć przeszkodę - świat, ciało i diabła. Każdy dodatkowy dowód Pańskiego zaufania do nas, 
objawiający nam Jego charakter i Plan, chroniący nas dotąd przed zmniejszeniem się naszej 
czci i modlitw powinien je w nas pomnożyć. Jeśli nasze serca są dobrą glebą, wydadzą obfity 
plon. 
---------------------- 

Ps. 63: 7 Zobacz w.6 - MANNA 

Ps. 64: 4 Strzałę swoją=> "Nie ulękniesz się strzały latającej we dnie", Ps.91:5. 
Słowo jadowite=> Plotki, oszczerstwa i fałszywe przedstawienie ich intencji stanowią cierpienia 
niektórych z ludu Bożego. 

Ps. 65: 2 Boże na Syonie=> Duchowa faza Królestwa. 

Ps. 65: 5 W świątnicy=> Chrystus. 

Ps. 65: 8 Szum morski=> Burzliwe i niespokojne masy ludu. 

Ps. 65:10 Nawiedzasz ziemię=> Nowym porządkiem i układem społecznym na ziemi. 
Strumieniem Bożym=> "Rzeka żywota" płynąć będzie w Tysiącleciu. Popłynie z Nowych Niebios 
(z duchowej fazy tegoż Królestwa). 
Napełnionymi wodami=> Prawdą Bożą. 

Ps. 65:12 Koronujesz rok=> Przy zakończeniu każdego roku powinniśmy starannie rozpatrzyć otrzymane 
od Boga błogosławieństwa. 
______________________  
MANNA - 30 GRUDNIA   
-------- 
Niech ponowny przegląd kierownictwa Boskiej opatrzności w minionym roku, pozwoli Boskiej 
dobroci i miłosierdziu pobudzić naszą wiarę i ufność w Boga w związku ze zbliżającym się 
nowym rokiem. Właściwy rzut oka wstecz umożliwi prawdziwemu dziecku Bożemu nie tylko 
złożenie podziękowania za to, co minęło, ale także spojrzenie w górę i podniesienie głowy, przy 
jednoczesnym zdaniu sobie sprawy z tego, że nasze wyzwolenie jest bliższe, niż było wtedy, 
kiedy uwierzyliśmy i z tego, że Ten, który w nas rozpoczął dobre dzieło jest zdolny i chętny je 



dokończyć, jeśli nadal chcemy poddawać swoją wolę i swoje życie, wszystko, Jego mądrości i 
czułej trosce.   
-------- 

Ps. 66: 2 Śpiewajcież=> Pan Bóg może się obejść bez chórzystów kościelnych. On wymaga, ażeby 
wszyscy ludzie wychwalali Go w swych sercach. 

Ps. 66: 8 ______________________  
MANNA - 1 STYCZNIA 
--------------------- 
Bogu niech będą dzięki za to, że Jego łaska ochroniła nas i "zachowała od upadku" w ciągu 
jeszcze jednego roku, i za to, że tak wielu z nas trwa dotąd w jedności serca i umysłu odnośnie 
Słowa Bożego i jego posługi! Kiedy uświadomimy sobie, że przeciwnikowi dozwolono 
sprowadzić "skutek błędów" na lud Pański, w celu przesiania tych wszystkich, którzy nie są 
prawdziwie Jego (2Tes. 2:10-12), to z pewnością ta świadomość wywoła naszą wdzięczność 
wobec Boga, iż rozpoczynający się kolejny rok zastał nas trzymających się mocno Prawdy, 
oceniających ją i będących w pełnej zgodzie ze wszystkimi Boskimi postanowieniami, przez 
które On nas zachował od upadku. 
------------------------------------ 

Ps. 66: 9 Zobacz w.8 - MANNA 

Ps. 66:19 Nie wysłuchałby=> "Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno [lekceważąco, 
obłudnie]", 2 Moj.20:7. "Niech odstąpi od nieprawości każdy, który mianuje imię Chrystusowe", 2 
Tym.2:19. 

Ps. 67: 7 Ziemia wyda urodzaj=> Przy końcu Tysiąclecia w łatwy i naturalny sposób. 

Ps. 68: 2 Powstanie Bóg=> Psalm ten zdaje się opisywać podróż do ziemi chananejskiej, 4 Moj.10:35. 

Ps. 68:19 Pojmanych więźniów=> Dosłownie: "Mnóstwo więźniów". Chrystus Pan kupił cały rodzaj ludzki, 
niewolników grzechu i śmierci w Adamie. 
Darów dla ludzi=> "Niebieskie dary". Duch św. zesłany podczas Zielonych Świąt. 

Ps. 69:10 Gorliwość domu=> Pochodząca z miłości. 
A urągania=> "Wynijdźmy tedy do Niego [Jezusa Chrystusa] za obóz, nosząc urągania Jego", 
Żyd.13:13. 
Przypadły na mnie=> Na Chrystusa i na wszystkich, którzy wiernie naśladują i uczą Prawdy 
Bożej. 
______________________  
MANNA - 22 LISTOPADA   
-------- 
Zimni, wyrachowani ludzie mogą posiadać pewne pozytywne cechy, lecz ci, którzy raz doznali 
łaski Pańskiej, nie mogą być zimnymi ani letnimi. Raz rozpalona miłość powinna doprowadzić ich 
do zużycia się z gorliwości. Tak było z naszym Panem Jezusem i to było jednym z powodów, iż 
był umiłowanym przez Ojca. Niech wszyscy, którzy pragną podobać się Panu, będą napełnieni 
tym samym duchem gorliwości dla sprawiedliwości i prawdy, który ich strawi jako ofiary na 
Pańskim ołtarzu. W ten sposób będą najbardziej podobać się Panu i będą się nadawać do 
przyjęcia przez Niego za pośrednictwem Jezusa, naszego Pana.   
-------- 

Ps. 69:23 Niech im stół=> Stół dla Izraela był zastawiony obfitymi obietnicami i błogosławieństwami przez 
Chrystusa. 
Będzie sidłem=> Dla ich twardego karku był sidłem. 

Ps. 69:34 Więźniami=> Więźniowie śmierci. 

Ps. 72: 1 Daj królowi sądy twoje=> Wykonanie wszelkich zamiarów przez Chrystusa w Tysiącleciu jako 
Synowi Boga Jehowy. 

Ps. 72: 3 Góry=> Nowa władza Królestwa Chrystusowego. 
Pagórki=> Podwładne władze pod głównym rządem. 

Ps. 72: 4 Ale gwałtownika=> Pokruszy wszystkich ciemięzców mas, ich organizacje i instytucje społeczne, 
finansowe i religijne. 

Ps. 72: 6 Jako deszcz kroplisty=> Symbol prawdy orzeźwiającej. "Przyjdą czasy ochłody", Dz.Ap.3:19. 

Ps. 72: 7 Za dni jego=> W przyszłych niebiosach, "w których sprawiedliwość mieszka", 2 P.3:13. 
Sprawiedliwy zakwitnie=> Umysłowo, fizycznie i moralnie. 

Ps. 72: 8 Od morza do morza=> Z czasem Królestwo Chrystusowe będzie czymś więcej aniżeli 
panowaniem łaski w sercach wierzących. 
Do kończyn ziemi=> "Jako żyję ja i napełniona jest chwałą Pańską ta wszystka ziemia", 4 
Moj.14:21. 

Ps. 72: 9 Na pustyniach=> Poza obrębem chrześcijaństwa. 



Nieprzyjaciele jego=> Którzy po dojściu do zupełnej znajomości będą się sprzeciwiać prawu 
ustanowionego Królestwa. 
Proch lizać będą=> Będą wytraceni wtórą śmiercią. 

Ps. 72:10 Z wysp=> Symbol na republiki. 

Ps. 72:11 Wszyscy królowie=> Znaczni i wpływowi ludzie. 

Ps. 72:14 Krew ich=> Ich życie. 

Ps. 72:15 Złoto sabejskie=> Wyobraża posłuszeństwo, ofiarowanie. 

Ps. 72:16 Garść zboża=> Obfitość i wydajność ziemi. 
Na wierzchu gór=> Błogosławieństwa przyszłego czasu. 
Mieszczanie=> Błogosławieni w Królestwie Bożym. 

Ps. 72:17 Imię jego=> Imię ojca przechodzi na syna. 
Pokąd słońce trwa=> Jak blask wzmaga się aż do pełności w południe, tak będzie chwała 
Chrystusa zwiększać się, aż wszystka ciemność grzechu zostanie zupełnie rozproszoną. 
Wielbić go będą=> Będą błogosławione przez Niego; przez krew "Baranka" przyjdzie 
oczyszczenie. 
Wszystkie narody=> Cywilizowane, jak i pokolenia dzikich ludzi. 

Ps. 72:18 Który czyni cuda=> Którego mądrość obmyśliła cudowny plan zbawienia. 

Ps. 72:19 Chwał jego=> "Ziemia cała napełniona będzie znajomością Pańską", Abak.2:14. 

Ps. 73: 3 Niepobożnym=> Którym powodzi się często lepiej niż sprawiedliwym. 

Ps. 73: 5 Jako inni ludzie=> Święci, którzy otrzymują często udręki. 

Ps. 73: 8 Złośliwie, hardo mówią=> W złości na lud Pański. 

Ps. 73: 9 Język ich krąży=> Ich wpływ obecnie nie jest zahamowany. 

Ps. 73:10 Lud jego przychodzi=> Lud Boży odchodzi na pustynię, do stanu odosobnienia od światowych 
złych pożądliwości i ducha prześladowczego. 
Wierzchem leją=> Utrapienia i dolegliwości świętym Jego. 

Ps. 73:12 Mają pokój=> Ludzie niepobożni, bo zajmują główne stanowiska i władzę klerykalną, polityczną 
lub finansową. 
Do świątnicy=> Święte miejsce zupełnego poświęcenia wyobrażone przez Świątnicę. 

Ps. 73:22 Zgłupiałem=> W moim pojęciu, gdym się dowiedział o przyczynie dopuszczenia złego. 

Ps. 73:24 Prowadź mię=> (Są tacy ludzie, którzy wmawiają w siebie, że Bóg do nich osobiście przemawia 
w obecnym czasie, lub daje im specjalne sny, a nawet uważają siebie za szczególnych ludzi, 
którym Bóg udziela specjalnych łask i przywilejów. Tacy znajdują się w płci męskiej i żeńskiej, i 
takich osób należy się strzec, gdyż siła nieczysta działa w nich i przez nich). Nic jednak nie 
wskazuje, ażeby Pan Bóg prowadził Swój lud, lub oddziaływał na ich umysł inaczej, jak tylko 
przez Swoje pisane Słowo. 
Według rady twojej=> Jaka zawiera się w Piśmie Świętym. Ci zaś, których trzeba prowadzić 
przez ciągłe karcenie, nie są Pańscy. 
Przyjmiesz mię=> Zwycięzcy wieku ewangelicznego zostaną przyjęci do duchowej chwały, zaś 
zwycięzcy Tysiąclecia do ziemskiej chwały. 

Ps. 73:26 Serce ustanie=> Ciało jest za słabe i serce za wątłe, by móc postępować drogą wytkniętą dla 
sprawiedliwych w tym czasie, z wyjątkiem, jeżeli są podtrzymywane przez Moc Bożą. 

Ps. 74: 2 Pręt=> Wyobraża Boską władzę lub kontrolę. 

Ps. 75: 7 ______________________  
MANNA - 6 LUTEGO 
---------------------- 
Możemy mieć pragnienia i aspiracje, by być użytecznym, które nigdy nie będą spełnione. Być 
może, iż Pan widzi, że nie znieślibyśmy wywyższenia i honoru, których pragniemy. On wie o 
wiele lepiej niż my, co jest dla naszego dobra, dlatego wolałby żebyśmy byli zadowoleni z Jego 
opatrzności, lecz nie bezczynni, ale pilni, nie bezmyślni, ale czujni, nie obojętni, ale gorliwi, 
poważnie pragnąc pełnić wolę Bożą. Bądźmy cierpliwi wtedy, gdy jesteśmy ograniczani i bądźmy 
zadowoleni wtedy, gdy jesteśmy zaniedbani i zapomnieni, pamiętając, że także ci służą, którzy 
tylko stoją i CZEkają i że Pan, w wybranej przez Siebie godzinie, może nas poprowadzić do 
wypełnienia Jego celów. 
---------------------- 

Ps. 75: 8 Zobacz w.7 - MANNA 

Ps. 75:11 Wszystkie rogi=> Róg jest symbolem władzy. 

Ps. 76: 3 Na Syonie=> Duchowa faza Królestwa. 

Ps. 76: 7 Wozy=> Symbol światowych organizacji. 
Konie=> Symbol na doktryny. 

Ps. 76: 9 Gdy z nieba=> Z nowej władzy duchowej. 



Ziemia=> Układ społeczny, który przeminie. 

Ps. 76:11 Gniew człowieczy=> W rezultacie wola Boża będzie wykonaną. 
Ostatek zagniewania=> To, co nie wyjdzie na dobre, nie wykona zamiaru, ani stanie się nauką. 

Ps. 77: 4 Duch mój=> "Ruach" - umysł. 

Ps. 77: 7 Duch mój=> "Ruach" - umysł. 

Ps. 77:13 Będę rozmyślał=> Nie znaczy, iż na prędce coś przeczytać niedbale. 

Ps. 77:16 Ramieniem=> Chrystus Pan. 

Ps. 77:19 Grzmienie twoje=> Symbol zatargów. "Pan się rozpiera", Ozeasz 4:1. 
Błyskawice=> Rozszerzenie się umiejętności, a nie wyższości "wieku rozumu". 
Oświeciły okrąg=> W dniu przygotowania Pańskiego do błogosławienia rodu ludzkiego. 

Ps. 78: 2 Otworzę=> Ja, Jezus Chrystus wyjaśnię skryte sprawy. 
Przypowieści stare=> Ukryte prawdy w Starym Testamencie. 

Ps. 78:35 Bóg ich odkupicielem=> "Goal", ten co uwalnia po otrzymaniu zapłaty. 

Ps. 78:71 Dziedzictwo jego=> Lud, nad którym panował. 

Ps. 79: 2 Ptactwu=> Symbol na szatana i jego sług. 
Bestiom ziemskim=> Symbol na pogańskie rządy. 

Ps. 79: 5 Jako ogień=> W czasie ucisku. 

Ps. 79: 7 Pożarli Jakuba=> Izraela. 

Ps. 79:11 Więźniów=> Więźniowie śmierci. 

Ps. 80: 2 Na cherubinach=> Między Miłością i Mocą, ponad Sprawiedliwością wyobrażoną przez 
ubłagalnię. 

Ps. 80:15 Nawiedź szczep winny=> "Jam jest winna macica, a wyście latorośle", Jan 15:5. 

Ps. 80:16 Tę winnicę=> "Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę i ogrodził ją murem", Mat.21:33. 

Ps. 80:18 Prawicy twojej=> Stanowisko łaski i władzy. 

Ps. 81: 2 Głośno wykrzykujcie=> Pan Bóg może się obejść bez chórzystów kościelnych. On wymaga, 
ażeby wszyscy ludzie wychwalali Go w swych sercach. 

Ps. 81:17 Pszenicy=> Symbol prawdy. 

Ps. 82: 1 Psalm Asafowy=> Ten psalm zastosowany do muzyki. Przeciw temu psalmowi krytycy rzucają 
pioruny, a jednak nasz Pan powoływał się nań i go czytał, Jan 10:34,35, w którym kłądzie nacisk, 
że "Pismo nie może się mylić". 
Bóg=> "Elochim", możny - Chrystus Jezus. 
Między możnymi=> Wielcy w świecie politycznym lub kościelni książęta i władcy. 
Wpośród bogów=> "Elochim", możni. 

Ps. 82: 2 Dokądże będziecie=> Wy, ziemscy książęta - pyta Jezus. 

Ps. 82: 5 Nie wiedzą=> Władcy ziemi nie zwracają uwagi na strofowania. 
W ciemnościach chodzą=> Odnośnie wyniku ze sposobu ich postępowania, do czasu, aż okaże 
się skutek. 
Wszystkie grunty=> Obecnie istniejące prawa i porządek rzeczy. 
Ziemi=> Obecny ustrój społeczny. 
Zachwiały się=> Poruszyły, zostały wielce wstrząśnięte. W zamieszaniu zostały stosunki jednych 
narodów do drugich wielce spaczone, wytrącone z ładu i porządku. Zatem muszą ustąpić 
(nowemu porządkowi rzeczy). 

Ps. 82: 6 Jam rzekł=> On teraz przemawia do Swoich wiernych z Małego Stadka. 
Bogowieście=> "Elochim", możni. Imię to bywa stosowane do Boga Jehowy. "Jeżeli nazwał 
bogami tych, do których Słowo Boże skierowane", Jan 10:35. 
A synami=> "Najmilsi, teraz dziatkami Bożymi jesteśmy", 1 Jana 3:2. 

Ps. 82: 7 Wszakże pomrzecie=> Wszyscy co się ofiarowali aż do śmierci. "Ale nie wszyscy zaśniemy [w 
oczekiwaniu jak apostołowie na zmartwychwstanie]", 1 Kor.15:51. 
Jak inni ludzie=> Poza spłodzonymi z ducha świętego zwyczajni ludzie. "Droga jest przed 
oczyma Pańskimi śmierć świętych Jego", Ps.116:15. 
Jeden z książąt=> Nie tak jak książę Adam, lecz jak książę Jezus. "Z Chrystusem umarli 
upodabniając się śmierci Jego", Rzym.6:8 i Filip.3:10. Świat ludzkości ogólnie umiera jak książę 
Adam, jako skazaniec, a nie tak jak książę pokoju - Chrystus Jezus. 

Ps. 82: 8 Powstań o Boże=> Jak tylko wszyscy członkowie Kościoła Bożego umrą, Chrystus ujmie rządy 
nad ziemią. 

Ps. 83:19 Tyś sam najwyższy=> Ten tytuł odnosi się do Boga Jehowy. 

Ps. 84: 2 O jako miłe=> Przyjemne w oczach tych, co są tego samego ducha. 
Przybytki twoje=> Miejsce pobytu, "albowiem wy jesteście kościołem Boga żywego", 2 Kor.6:16. 
Panie Zastępów=> Tyczy Boga Jehowy. 



Ps. 84: 3 Do sieni Pańskich=> W tym pojedyncze przybytki będą zebrane w jeden wielki przybytek Boży - 
Świątnicę. 
Pochutniwa=> Znalazłem (Boże) Twój ołtarz. Ołtarz miedziany na dziedzińcu wyobrażający 
okup, ofiarę Chrystusa, zaś złoty ołtarz wyobraża uznanie Kościoła jako współofiarników z Nim. 

Ps. 84: 5 Błogosławieni w domu Twoim=> Szczęśliwi są teraz lub kiedykolwiek. 

Ps. 84: 6 Który ma siłę=> Którego ufność jest silną. 
W których sercu są drogi Twoje=> Których serca odzwierciedlają drogi sprawiedliwości. 

Ps. 84: 7 Dolina morwów=> Dolina płaczu lub łez, "dolina cienia śmierci", Ps.23:4. 
Za źródło pokładają=> Zamieniają dolinę łez na miejsce radości, dolinę błogosławieństw. 
I deszcz=> Przy wtórej obecności Chrystusa podczas ucisku, a w Tysiącleciu nastąpi wylanie 
wszelkich błogosławieństw na ludzkość. 

Ps. 84: 8 Ukazują się=> Ci, co się okażą, będą doskonałymi. 

Ps. 84:11 Gdzie indziej tysiąc=> W innym miejscu. 
W progu siedzieć=> Czekając w ciągu teraźniejszego czasu, by wejść do domu Ojcowskiego. 

Ps. 84:12 Albowiem Pan=> Gdy oczekujemy okazania się przed Jego obliczem. 
Jest słońcem=> Aby oświeciło naszą drogę i nasze serce. Oświeca nas i napełnia nasze pojęcie 
o Jego wielkości i doskonałości. 
I tarczą=> By nas ochroniła od ognistych strzał przeciwnika. 
Łaski i chwały=> Łaska i chwała zmieszana z uciśnieniem, wytwarza cierpliwość, itp. 
Co jest dobrego=> Korzystne i pożyteczne, aby lepiej przygotować się do wejścia do domu 
Ojcowskiego. 
Nie odmawia=> Nie jest właściwe, aby wierzący prosili o jałmużnę. 

Ps. 85: 2 Z niewoli Jakuba=> Izrael według ciała. 

Ps. 85:12 Z ziemi=> Ziemska faza Królestwa. 
Z nieba wyjrzy=> Niebieska faza Królestwa. 

Ps. 86: 8 Między bogami=> "Elochim", możni. 

Ps. 86: 9 Wszystkie narody=> W Tysiącleciu. 

Ps. 86:13 Wyrwał duszę moją=> Chrystusa. 
Z dołu głębokiego=> Z szeolu, z głębokości piekielnych, z grobu, z zagłady zniszczenia. 

Ps. 87: 2 Bramy Syońskie=> Duchowa faza Królestwa. 
Przybytki Jakubowe=> Izrael cielesny. 

Ps. 87: 3 Miasto Boże=> Królestwo Boże, Kościół prawdziwy. 

Ps. 88: 4 Nasycona=> Wymierzam "zło", tworzę "zło" (dla karania nieposłusznych). 
Do grobu=> Szeol, zapomnienie, śmierć a nie męki. 

Ps. 88: 5 Poczytano mię=> Przez moich nieprzyjaciół, ale nie przez Boga. 

Ps. 88: 6 Zstępuje do dołu=> "Qebar" znaczy: grób, miejsce pogrzebania. 

Ps. 88:12 W zginieniu=> A nie w boleściach, cierpieniach lub zgryzocie. 

Ps. 88:14 Z poranku=> Poranek zmartwychwstania ludzkości w Tysiącleciu. 

Ps. 89: 8 Straszliwy=> Nie może być potraktowany bez poszanowania lub żeby ktoś miał być poufałym. 

Ps. 89:10 Nadętością morską=> Niespokojne masy ludu. 

Ps. 89:11 Mocą ramienia=> Moc Boga Jehowy. W węższym znaczeniu Jezus (który w imieniu Ojca czyni 
wszystko). 

Ps. 89:15 Sprawiedliwość=> Była reprezentowaną przez ubłagalnię, nad którą chwała Boża ukazywała się 
w Świątnicy Najwyższego. 
Są gruntem=> Inaczej Jego stworzenia byłyby niedoskonałymi istotami. Sprawiedliwa kara 
musiała spaść na Adama i byłaby wieczną, gdyby odpowiednie zastępstwo nie było dane za 
niego. 

Ps. 89:16 Dźwięk twój=> "Turnah". "Każesz zatrąbić w trąbę huczną", 3 Moj.25:9. "Oto zwiastuję wam 
radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi", Łuk.2:10. "Pieśń Mojżesza i Baranka", 
Obj.15:3. 
Chodzić w światłości=> Jako pielgrzymi w łasce i ocenianiu spraw Bożych. 

Ps. 89:18 Róg nasz=> Róg jest symbolem mocy. 

Ps. 89:20 W ręku mocarza=> Dlatego, że bezgrzeszna ofiara była potrzebną. 

Ps. 89:21 Dawida sługę=> Chrystusa. Wyraz "Dawid" znaczy: umiłowany. 

Ps. 89:22 Ręka moja=> Moc, panowanie, władza, królestwo. 
Ramię moje=> Podtrzymanie i siła. 
Posilili go=> Aby wykonać wielkie dzieło przygotowawcze do ofiary. 

Ps. 89:23 Nie utrapi go=> "Wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu tym, którzy Boga miłują", Rzym.8:28. 

Ps. 89:25 Róg jego=> Róg jest symbolem mocy, władzy i panowania. 



Ps. 89:26 Na morzu=> Jego władza w czasie właściwym ujmie w karby niespokojne i nie dające sobą 
rządzić masy wzburzonego świata. 

Ps. 89:27 Tyś Ojciec mój=> Oceniając społeczność i łączność z Nim, nawet wśród ziemskich 
doświadczeń. 

Ps. 89:28 Za pierworodnego=> "Pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych", Kol.1:15. Głowa "Kościoła 
pierworodnych", Żyd.12:23. 

Ps. 89:30 Nasienie jego=> Odkupiony i przyprowadzony do doskonałości rodzaj ludzki. 
Będzie trwało na wieki=> Mieć będzie żywot wieczny. 

Ps. 89:33 Tedy=> W Tysiącleciu. 

Ps. 89:35 Przymierza mego=> Przymierze z Abrahamem. 
Nie splugawię=> "Ja Pan nie odmieniam się", Mal.3:6. "Abyśmy warowną pociechę mieli my, 
którzyśmy się zwrócili ku otrzymaniu wystawionej nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy i 
bezpieczną, i pewną, i wchodzącą aż wewnątrz za zasłonę", Żyd.6:18,19. Pan Bóg również 
chce, aby lud Jego podobnie był wierny uczynionemu przymierzu. 

Ps. 89:36 Nie skłamię Dawidowi=> Chrystusowi. 

Ps. 89:49 Duszę swą=> Swą istotę. 
Z mocy grobu=> Mocy szeolu, unicestwienia, śmierci. 

Ps. 90: 1 Panie=> Jehowo. 

Ps. 90: 2 Od wieku na wieki=> Bez początku i bez końca. 

Ps. 90: 3 W proch obracasz=> Jako naturalny skutek wyroku zapowiedzianego Adamowi. Stan 
spoczynku, bezprzytomności. 
I mówisz: nawróćcie się=> Przy zmartwychwstaniu, ponieważ cena (w okupie) została 
zapłaconą. 

Ps. 90: 4 Tysiąc lat=> "Jeden dzień u Pana jest tysiąc lat", 2 Piotra 3:8. "Dnia którego z niego jeść 
będziesz umrzesz [Adam jadł owoc w nieposłuszeństwie 1-go dnia tysiącletniego i w nim umarł, 
zasnął]", 1 Moj.2:17. 

Ps. 90: 5 Są jako sen=> Stan nieświadomości w grobie. 

Ps. 90:12 ______________________  
MANNA - 6 STYCZNIA 
---------------------- 
Chrześcijanin liczący swoje dni nie czyni tego z uczuciem smutku i strapienia, lecz z 
trzeźwością. On liczy swoje mijające dni jako liczne błogosławieństwa, liczne przywileje, liczne 
sposobności do "opowiadania cnót tego, który nas powołał z ciemności ku dziwnej swojej 
światłości", jako liczne błogosławieństwa, przywileje i sposobności udzielania pomocy innym w 
pielgrzymskiej podróży i rozwijania w sobie samym charakteru podobającego się Boga, by coraz 
bardziej stawać się kopią drogiego Syna Bożego. 
---------------------- 

Ps. 91: 1 Ten=> Ofiarowani święci Pańscy. 
W ochronie Najwyższego=> W łączności z Bogiem. Figuruje Świątnica Najświętsza. Zupełne 
oddanie się Bogu. 
W cieniu=> Wyobrażone było przez obłok, który okrywał Przybytek. 

Ps. 91: 2 Rzeknę=> Tutaj Dawid reprezentuje Chrystusa mówiącego do Kościoła. 
Panu=> Jehowie Bogu. 
Bóg mój=> "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i do Boga mego i Boga waszego", Jan 
20:17. 

Ps. 91: 3 Sidła łowczego=> Oszukaństwo szatana. 
Powietrza najjadowitszego=> Zarazy niszczącej. Grzeszne popędy starej natury i duchowej 
zarazy zwodniczych nauk, jak: spirytyzm, Chrystian Science, itp. 

Ps. 91: 4 Okryję cię=> "Sam Ojciec miłuje was", Jan 16:27. "Nie bój się o maluczkie stadko, bo Ojcu 
Waszemu upodobało się dać wam Królestwo", Jan 14:21. "Tego, który mnie miłuje, umiłuje 
Ojciec mój i ja go także miłować będę", Łuk.12:32. 
Prawda jego=> Wielki system Prawdy zawiera się w "Boskim Planie Wieków". 
Tarczą i puklerzem=> Nawet wśród ucisku. "Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą", Efez.6:11. 
________________________ 
MANNA - 17 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Jehowa tak blisko Swego serca gromadzi Swoje lojalne i wierne dzieci, że one, odczuwając 
ciepło Jego miłości, reagują na nią następującą wypowiedzią swoich serc: "Będę mieszkał w 
przybytku twoim (pod Twoją ochroną) na wieki, schraniając się pod zasłonę skrzydeł twoich. 
Albowiemeś ty był ucieczką moją, i basztą mocną przed twarzą nieprzyjaciela. Albowiemeś ty, 
Boże! wysłuchał żądości moje (moje poświęcenie) tyś dał dziedzictwo tym, którzy się boją 



imienia twego" (Ps. 61:5, 4, 6). "Ale ja będę śpiewał o mocy twojej; zaraz z poranku wysławiać 
będę miłosierdzie twoje; boś ty był twierdzą moją, i ucieczką w dzień ucisku mego" (Ps. 59:17). 
---------------------- 

Ps. 91: 5 Strachu nocnego=> Ciemna noc czasu ucisku, podczas której nikt nie będzie mógł pracować w 
rozsiewaniu Prawdy, tak wielkie będzie zamieszanie pojęć, utrapienie i kłopoty. 
Ani strzały=> Słowa jadowite przeciwników Prawdy. 
Latającej we dnie=> Obecny czas w porównaniu z nocą (ucisku) jaka przychodzi, można nazwać 
dniem. 

Ps. 91: 6 Ani zarazy=> Tak moralnej, jak i duchowej. 
Przychodzącej w ciemności=> Rozpowszechnia się między tymi, co znajdują się w ciemności, 
nieświadomi Prawdy Bożej, lub tymi, co nie okazali się jej wiernymi, przeto wystawieni są na 
mocne złudzenia i skłonni są do przyjęcia błędów. 
Które zatraca=> Z tytułu skutku tej zarazy. 
W południe=> Mimo, że Prawda Boża przyświeca w całej pełni wierzącym, jednak zaraza 
błędów podwraca wiarę u wielu. 

Ps. 91: 7 Padnie tysiąc i dziesieć tysięcy=> W niedowiarstwo. Tak wielkie miało być odpadanie od 
Prawdy, nawet między tymi, którzy niegdyś przyjęli ją z radością. Ci jedynie utrzymają się, którzy 
są wiernymi członkami Ciała Chrystusowego i nie dają się w wierze poruszyć. "Zbiorą z 
królestwa Jego wszystkie zgorszenia", Mat.13:41. Nie będą oni poruszeni z powodu łaski Bożej, 
któa daje znajomość wewnętrznej siły do rozpoznania planu Bożego. 

Ps. 91: 8 Niepobożnych=> Którzy odrzucają Prawdę lub nie postępują według niej. 

Ps. 91: 9 Za przybytek swój=> Jedyne miejsce ucieczki w "Dzień Gniewu". 

Ps. 91:10 Nic złego=> Z tych rzeczy wyżej wzmiankowanych. "Wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu 
tym, co Boga miłują", Rzym.8:28. 
________________________ 
MANNA - 6 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Nic nie powinno nam w żaden sposób zaszkodzić. Wszystko może kolidować z naszymi 
cielesnymi sprawami, dobrobytem lub sposobem postępowania, ale jeśli pamiętamy o tym, że 
nie jesteśmy w ciele, lecz w duchu i że z powodu nowego serca, umysłu i woli Pan obiecał nam 
Królestwo w Swoim słusznym czasie, jesteśmy w stanie zrozumieć, że żadne zewnętrzne 
wpływy nie mogą stanąć na przeszkodzie naszym rzeczywistym interesom ani powstrzymać nas 
przed osiągnięciem chwały Królestwa, którą Pan obiecał Swoim wiernym. Tylko utrata zaufania 
do Pana i niewierność Jemu może nas oddzielić od Jego miłości i obietnic. 
---------------------- 

Ps. 91:11 Aniołom swoim=> Posłannikom, Kościołowi w ciele. 
Przykazał o tobie=> Wydał rozporządzenie względem swego ludu. 
Aby cię strzegli=> Aby mieli staranie o dobro ludu Bożego. 
______________________  
MANNA - 17 LISTOPADA   
-------- 
To znaczy, że Bóg wzbudza pewnych wiernych pasterzy i nauczycieli, którzy "...czują nad 
duszami waszemi, jako ci, którzy liczbę oddać mają". Prawda, że mieli też powstać fałszywi 
nauczyciele, przekręcający Słowo Pańskie i usiłujący przez przebiegłe sofizmaty wywrócić 
wasze dusze, lecz jeśli dzieci Boże w postawie swych serc domagają się potwierdzenia każdego 
elementu swej wiary słowami "Tak mówi Pan", a wszystkich rzeczy doświadczają Słowem 
Bożym, to będą w stanie łatwo odróżnić to, co jest prawdziwe, od tego, co jest fałszywe. A gdy 
tak postępujemy, Apostoł Paweł (Żyd. 13:17) radzi nam mieć zaufanie. Pań, nasz Pasterz, 
będzie się troszczył o prawdziwe owce.   
-------- 

Ps. 91:12 Nosić cię będą=> Pojedynczo i wszystkich członków Ciała Chrystusowego razem. 
Na rękach=> Pokazuje zdolność udzielania jasnego wyrozumienia Prawdy, jak również przez 
okazanie przykładu, jak powinno się biec, by uzyskać nagrodę. 
Byś nie obraził nogi=> Nie oznacza to nóg literalnych, lecz podobnie jak w proroctwie jest mowa: 
"W dzień staną nogi Jego", Zach.14:4. Mówi o ostatnich członkach Ciała Chrystusowego. 
O kamień=> Kamień obrażenia fałszywych nauk, a szczególnie jest to "kamień obrażenia i 
opoka odtrącenia obydwu domom izraelskim", Izaj.8:11. Pan Bóg tak sprawił, że jedynie 
prawdziwie ofiarowani (Małe Stadko) będą zachowani od upadku w błąd, w ten dzień zły. 

Ps. 91:13 Po lwie i po bazyliszku=> Wszelkie sposoby zwodzące i podstęp szatana, bądź głośne jak 
ryczącego lwa, lub przychodzące w cichości jak wąż zdeptane będzie. 

Ps. 91:14 Iż się we mnie rozkochał=> W Bogu Jehowie. 



Wyrwę go=> Z zarazy, sideł łowczych, itp. 
I wywyższę go=> Do uczestnictwa z Chrystusem w Boskiej naturze. 

Ps. 91:15 ______________________ 
MANNA - 29 KWIETNIA 
---------------------- 
Zawsze mamy błogosławiony przywilej odnoszenia swoich smutków i utrapień do Pana, Bo On 
wie, Jak usunąć gorycz z życia niedoli. On to czyni doświadczając nas, przez pokazywanie nam 
próżności wszystkich ziemskich spraw i ich absolutnej niemożliwości zadowolenia pragnień 
duszy czy pocieszenia zranionego ducha. Podczas takich doświadczeń nasuwa się myśl, że 
chociaż one są dokuczliwe, to jednak niedługo się skończą i jeśli im pozwolimy, to rozwiną w nas 
spokojne owoce sprawiedliwości oraz silne i szlachetne charaktery, wyćwiczone do 
utrzymywania zupełnej samokonotroli i potrzebne do rozważnego rozmyślania i cierpliwego 
znoszenia utrapień oraz praktykowania miłującej lojalności, wierności i ufności względem Boga. 
---------------------- 

Ps. 91:16 Długością dni=> Żywotem wiecznym. 
Zbawienie moje=> Dam mu wyrozumieć Swój plan. 

Ps. 92:11 Ale róg=> Róg jest symbolem władzy. 
Olejkiem=> Figura na ducha świętego. 

Ps. 92:13 Sprawiedliwy zakwitnie=> Tylko tacy w Królestwie Chrystusowym na ziemi. 
Jako cedr=> Który figuruje żywot wieczny na ziemi. 

Ps. 93: 1 Okrąg świata=> Nowy świat i doskonały stan ludzki w Tysiącleciu. 

Ps. 93: 4 Wały morskie=> Żywioł niespokojny mas ludu. 

Ps. 94: 9 Izali nie widzi=> Zaiste, możemy powiedzieć, że Ten, co wiedział jak ukształtować język, 
wiedział także, jakie słowa wybrać, które miałyby być poselstwem dla ludzi. 

Ps. 94:13 Złych dni=> Wyraz "złych" przetłumaczony "zło". "Stwarzam złe" Ja Pan. Iz.45:7. 

Ps. 95: 1 Śpiewajmy=> Pan Bóg może obejść się bez chórzystów kościelnych. On wymaga, ażeby 
wszyscy ludzie wychwalali Go w swych sercach. 

Ps. 95: 3 Albowiem Pan=> Jehowa. 
Bóg wielki=> "El", możny. 
Nad wszystkich bogów=> "Elochim", możni. 

Ps. 95: 6 ______________________  
MANNA - 2 SIERPNIA 
---------------------- 
Naszym zdaniem niemożliwe jest, aby jakikolwiek chrześcijanin mógł właściwie i konsekwentnie 
postępować w życiu, budując strukturę wiary i charakteru, jak to przedstawił Apostoł, składającą 
się ze "złota, srebra i drogich kamieni", bez modlitwy. I to bez regularnej modlitwy. Jesteśmy 
nawet skłonni powiedzieć, bez przyklękania podczas modlitwy. Wierzymy, że doświadczenia i 
świadectwa najprawdziwszych i najlepszych z ludu Bożego, którzy kiedykolwiek żyli potwierdzą 
to. 
---------------------- 

Ps. 95: 8 Jako czasu=> Czas jako dzień kuszenia na puszczy, ale nie jako dzień o 24 godzinach, lecz miał 
40 lat. 

Ps. 95:10 Przez czterdzieści lat=> Czas ten był figurą na czas niełaski dla Żydów, który trwał prawie 
dziewiętnaście stuleci. 

Ps. 96: 4 Nad wszystkich bogów=> "Elochim", możni. 

Ps. 96:13 Boć idzie=> Gdy On się okaże, zaświta dzień i żywot się objawi, i nastanie obfitość 
błogosławieństw Bożych. Przekleństwo stopniowo będzie usunięte i nie będzie więcej niewoli 
skażenia, różnych trudności, wojen, boleści oraz kłopotów, a smutek uciecze i ziemia stanie się 
Rajem. Jubileusz będzie uroczystym świętem dla całej ludzkości. 
W sprawiedliwości=> Nastanie prędkie i nieomylne wywieranie sprawiedliwości nad ludzkością. 

Ps. 97: 1 Pan króluje=> Odnosi się do czasu od roku 1878 do 1915 n.e. (Nad Kościołem Bożym. 
Przyszedł do swoich). 

Ps. 97: 2 Obłok i ciemność=> Chmury, ciemność, ponurość, niepewność i ucisk. 
I sąd=> Sprawiedliwość była reprezentowana przez ubłagalnię, nad którą chwała Boża 
ukazywała się w Świątnicy Najświętszej. Ten sąd narodów objawia różną niesprawiedliwość, 
która powoduje zbieranie się chmur ucisku. 

Ps. 97: 3 Ogień=> "Ogniem zaiste gorliwości Pańskiej będzie pożarta wszystka ziemia", Sof.3:8. 
Nieprzyjaciół jego=> Wszystkich, co się sprzeciwiają Jego sprawiedliwym prawom. 

Ps. 97: 4 Błyskawice jego=> Rozszerzanie się umiejętności (w czasie wtórej, a niewidzialnej działalności 
Pańskiej od roku 1874 n.e.). Nie pokazuje świetności "wieku rozumu". Błyskawice pochodzące z 



zakrytego chmurami tronu, rozjaśniają tu i tam ukryte błędy i zło, oraz dają zauważyć 
przedwieczne zasady Prawdy i Sprawiedliwości. 
Oświecają=> W dzień Jego przygotowania dla błogosławienia rodu ludzkiego. Ustawicznie 
zwracają uwagę na Słowo Boże, na złote prawo miłości, na doskonały charakter Jezusa 
Chrystusa. 
Ziemia=> Układ społeczny. 
Zadrżała=> Z bojaźni i niepewności. Nie widzi dla siebie wyjścia, a jednak społeczeństwo wie, że 
obecna walka argumentów musi z czasem spowodować wybuch. "Chwiejąc chwiać się będzie 
ziemia jako pijany, a przeniesiona będzie jako budka [ze swego starego porządku rzeczy w 
nowy, jak rozwija się od 1914 roku, przez wiatry wojen i rewolucyjne wystąpienia mas)", 
Izaj.24:20. 

Ps. 97: 5 Góry=> Królestwa świata i mniej autokratyczne rządy. 
Jako wosk rozpłyną się=> Zatrzymują swój kształt, lecz w miarę jak ziemia (społeczeństwo) 
zaczyna się rozpalać coraz bardziej, rządy zaczynają równać się ogólnymi wymaganiami. 

Ps. 97: 6 Niebiosa=> Nowe duchowe niebiosa Tysiąclecia. 

Ps. 97: 7 Służba obrazom=> Ludzka filozofia błędnie zwana nauką w kościele. 
Wszyscy bogowie=> "A niech Mu [Bogu] kłaniają się wszyscy aniołowie", Żyd.1:6. 

Ps. 97: 8 Usłyszawszy Syon=> Prawdziwy Kościół Boży. 
Rozweseli się=> Z otrzymanej Prawdy i dożycia czasu ucisku, a także jasnego światła z 
wypełniania się planu Bożego, a świat w tym czasie pogrążony będzie w ucisku i rozpaczy. 

Ps. 97:10 Z ręki niepobożnych=> Księcia ciemności i jego sprzymierzeńców. "Tego, który ma władzę 
śmierci", Żyd.2:14. 

Ps. 97:11 Światłości=> Prawdy. 
Sprawiedliwemu=> "Ścieżka sprawiedliwych jako światłość jasna", Przyp.4:18. 
Radości=> Pochodzącej ze znajomości Prawdy. 
______________________  
MANNA - 19 CZERWCA 
---------------------- 
Prawdziwe dzieci Boże miłują Prawdę, ponieważ są z nią spokrewnione. Gdy STYkają się z 
Prawdą, uznają jej wartość, oceniają ją i rozmyślają o niej. One stwierdzają, że Prawda jest taka 
jak Bóg: jest manifestacją Jego chwalebnej dobroci oraz odbiciem Jego miłującego, 
dobroczynnego, mądrego i sprawiedliwego charakteru. Dlatego miłują Prawdę i Boga, który ją 
dał, zachowują ją w sercach i wciąż powtarzają. A kiedy w nią wnikają i podziwiają całą jej 
symetrię oraz piękno, to coraz bardziej usiłują przystosowywać swoje charaktery do tego 
samego wzoru piękna a także starają się słowem oraz postępowaniem polecać ją drugim, aby 
także mogli być przez nią błogosławieni. 
---------------------- 

Ps. 98: 1 Prawica Jego=> Moc Jehowy. W węższym znaczeniu Jezus. 

Ps. 98: 4 Śpiewajcie=> Pan Bóg może obejść się bez chórzystów kościelnych. Pan Bóg wymaga, ażeby 
wszyscy ludzie wychwalali Go w swych sercach. 

Ps. 98: 9 Boć idzie=> Gdy On się ukaże, zaświta dzień i żywot się objawi i nastanie obfitość 
błogosławieństw Bożych. Przekleństwo stopniowo będzie usunięte i nie będzie więcej niewoli 
skażenia, różnych trudności, wojen, boleści oraz kłopotów, a smutek uciecze i ziemia stanie się 
Rajem. Jubileusz będzie uroczystym świętem dla całej ludzkości. 
Sądzić ziemię=> Dzień sądu jest przeto rzeczą pożądaną, a nie strachem (jakim są straszeni 
parafianie w różnych systemach kościelnych). 

Ps. 99: 1 Między cherubinami=> Między Miłością i Mocą, ponad Sprawiedliwością wyobrażoną przez 
ubłagalnię. 
Poruszy się ziemia=> Społeczeństwo. 

Ps. 99: 4 W Jakubie=> Naród izraelski. 

Ps. 99: 5 U podnóża stóp jego=> Nowo odrestaurowana ziemia - społeczeństwo pod Boskim 
panowaniem. 

Ps. 99: 9 Górze świętej Jego=> Ziemska faza Królestwa Bożego. 

Ps.100: 4 U bramy jego=> Do stanu Świątnicy i Świątnicy Najświętszej. 

Ps.101: 5 Tego który=> W Tysiącleciu. 
Wytnę=> Przez wtórą śmierć. 

Ps.101: 8 Z miasta Pańskiego=> Z Królestwa Bożego usunięty. 

Ps.102:17 Pobuduję Syon=> Odbuduje Jerozolimę i dokończy budowy Nowego Jeruzalemu - Kościoła 
pierworodnych. 



Okaże się w chwale=> "A gdy się Chrystusowi, On Żywot nasz okaże, tedy i wy [ale nie ci, co nie 
są spłodzeni z ducha świętego od roku 1881, lub ci, którzy odpadli z klasy Małego Stadka] z Nim 
okażecie się w chwale". 

Ps.102:21 Więźniów=> Umierający więźniowie księcia ciemności. 

Ps.102:24 Siłę moją=> Moc Chrystusowa. 

Ps.102:25 Lata twoje=> Odpowiedź Ojca Niebiańskiego na prośbę Jezusa. 

Ps.102:26 Pierwej=> (Przedtem) gdy byli stworzeni nasi pierwsi rodzice. 
Założył ziemię=> Symbolizuje ustrój społeczny. 
I niebiosa=> Władze duchowe. 

Ps.102:27 One pominą=> Uczynione będą nowe. 

Ps.103: 3 Który uzdrawia=> Przez zasyłanie gorących modłów o przywrócenie do łaski po naprawieniu 
złego, na ile było to możliwe. 
Choroby twoje=> Choroby ducha, gdy Pan odwraca oblicze Swoje z powodu zaniedbania 
ślubów ofiarowania. Nowe Stworzenie ma tego rodzaju doświadczenia. Nie o fizycznych 
chorobach jest tu mowa, jak o poceniu się Jezusa krwawym potem, pęknięciu Jego serca z żalu, 
lub bodziec ciała o którym wspomina apostoł Paweł, lecz o chorobach duchowych przeżyć. 

Ps.103: 4 Który wywabia=> "Gaai", znaczy: uwalnia za opłatą (przez Okup Chrystusa). 
Od śmierci=> Bo "Ty człowieka w proch obracasz", Ps.90:3. 

Ps.103: 6 Uciśnionym=> Czyni ich sprawę Swoją sprawą. 

Ps.103: 7 Mojżeszowi=> Staranie Jego o dobro słabych jest wyrażone w prawie danym Mojżeszowi. 

Ps.103: 9 Na wieki wadził=> Gromił i strofował błądzących. 
A gniewu=> Sprawiedliwego oburzenia przeciw rozmyślnemu grzechowi i grzeszącym. 
Wiecznie chował=> Czas odpłaty dla grzeszników przyjdzie na pewno. 

Ps.103:10 Nie według=> Tego, na co zasłużyliśmy. 
Nieprawości naszych=> Na ile one zasługują na karę, według sprawiedliwego prawa. 

Ps.103:11 Którzy się Go boją=> Z miłości do Boga. Miłość doskonała do Boga wyrzuca precz bojaźń 
niewolniczą. 

Ps.103:12 Przestępstwa=> Przestępstwa tych, co miłują i boją się Boga. 

Ps.103:13 Którzy się Go boją=> Miłość doskonała do Boga wyrzuca precz bojaźń niewolniczą. Brak czci dla 
Boga był przyczyną upadku Ewy, Adama i szatana. Był także przyczyną kar zesłanych na Lota, 
Ismaela i Ezawa. Zaś cześć dla Boga sprowadziła błogosławieństwo na Noego, Abrahama i 
Izaaka. 

Ps.103:14 Żeśmy prochem=> Bóg zachęca nasze do Niego zaufanie w najmniejszych sprawach naszego 
codziennego życia. 

Ps.103:17 Którzy się Go boją=> Brak czci dla Boga był przyczyną upadku Ewy, Adama i szatana. Był także 
przyczyną kar zesłanych na Lota, Ismaela i Ezawa. Zaś cześć dla Boga sprowadziła 
błogosławieństwa na Noego, Abrahama i Izaaka. 

Ps.103:19 Utwierdził stolicę=> Władzę, moc i panowanie. 
Królestwo jego=> Zapanuje we właściwym czasie. 

Ps.103:22 Na wszystkich miejscach=> Po zakończeniu Tysiąclecia. 

Ps.104: 5 Ziemię=> Doskonały nowy porządek i układ społeczny. 

Ps.105:26 Mojżesza sługę=> Który działał jako przedstawiciel Boży, by przyprowadzić Żydów pod Prawo 
Zakonu, tak jak Chrystus był reprezentantem Bożym i sprawił, że przez Niego to Prawo zostało 
zniesione. 

Ps.106: 1 Na wieki=> Gniew Boży jest zawsze sprawiedliwym i łagodnym miłosierdziem. 

Ps.106:48 Od wieków=> Bez początku i bez końca. 

Ps.107: 1 Na wieki=> Gniew Boży zawsze jest sprawiedliwym i łagodnym miłosierdziem. 

Ps.107: 4 Błądzili=> Prawdziwy Kościół, gdyż nie miał domu na ziemi w pielgrzymce swego poświęcenia. 

Ps.107: 7 Do miasta=> Królestwa Bożego. 

Ps.107:11 Wyrokom Bożym=> Słowom Bożym. Nie wprowadzali je w czyn. 

Ps.107:26 W niebezpieczeństwie=> Bóg dozwala na pewne klęski, aby nimi nas doświadczać i 
przyprowadzać do równowagi. 

Ps.107:29 ________________________ 
MANNA - 16 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Dzisiaj, pośród szalejących żywiołów ludzkich namiętności, opozycji itp., reprezentujemy sprawę 
Bożą, a nasze serca niekiedy mogłyby być przerażone, gdyby nie wiara zdolna widzieć Pana 
razem z nami w łodzi i dostrzegać Jego potężną moc, która w czasie przez Niego przewidzianym 
i Jego sposobami opowie światu pokój. Jednakże nie zdziwmy się, gdy nastąpi jakaś mroczna 
godzina, gdy wichry burzy będą tak gwałtowne, że wielu będzie wołać o ratunek, bojąc się i 



drżąc. Dlatego wykorzystujmy obecne cenne doświadczenia, aby wtedy nasza wiara nas nie 
zawiodła, abyśmy w najciemniejszej godzinie mogli śpiewać i radować się w Tym, który nas 
umiłował i kupił Swoją własną drogocenną krwią, a także śpiewać pieśń Mojżesza i Baranka. 
---------------------- 

Ps.107:39 Utrapienia=> Bóg dozwala na pewne klęski, aby nimi nas doświadczać i przyprowadzać do 
równowagi. 

Ps.107:43 Wyrozumiał=> I to co stanowi prawo do nauczania. 

Ps.109: 8 Przełożeństwo jego=> Stanowisko Judasza. 

Ps.110: 1 Rzekł Pan=> Bóg Jehowa. 
Panu memu=> "Adon", Jezusowi. 
Po prawicy mojej=> "Na prawicy wszechmocy Bożej", Mat.26:64. 

Ps.110: 2 Laską mocy twojej=> Berło, władza. 
Pośle z Syonu=> Niebiańskiej fazy Królestwa. 
Panuj=> To jednak jeszcze się nie wypełniło (i należy do niedalekiej przyszłości). 
Wpośród nieprzyjaciół=> Którzy aż dotąd usiłują powstrzymać w swoich rękach Królestwo 
przemocą, zadając gwałt członkom Ciała Chrystusowego (którzy z imienia na ziemi nie są 
nikomu znani). 

Ps.110: 3 Lud Twój=> Najpierw Żydzi uznają Chrystusa, a następnie ci, co przyjdą do społeczności z 
Bogiem w Tysiącleciu. 
Będzie dobrowolny=> To nie odnosi się do Kościoła Bożego, bo on był posłuszny Bogu. 
W dzień=> Tysiąclecia. 
Zwycięstwa Twego=> Gdy szatan zostanie obezwładniony. "Żeś wziął moc Swoją wielką i ująłeś 
Królestwo", Obj.11:17. 
Jako rosa na świtaniu=> Która każdego poranku jest świeża i jak słońce zachowuje swoją 
świeżość, siłę i energię. 
Płód twój=> Siła i moc w odrodzeniu. 
Z żywota=> Objawiona siła w pierwotnym stworzeniu. 

Ps.110: 4 Przysiągł Pan=> Bóg Jehowa. 
Tyś jest=> Chrystus. 
Kapłanem=> Pośrednikiem, którego zadaniem jest przyprowadzić rodzaj ludzki do doskonałości i 
harmonii z Bogiem. 
Melchizedekowego=> Kapłan na tronie, który wyobrażał Chrystusa w chwale z mocą udzielania 
błogosławieństw. 

Ps.110: 5 Pan=> "Adonai" - Jezus. 
Po prawicy twojej=> Zajmujący główne stanowisko u Boga Jehowy. Moc Jehowy sporządzi 
zwycięstwo dla Chrystusa w ciągu Tysiąclecia. 
Dzień gniewu=> Dzień pomsty, czas ucisku. 

Ps.110: 6 Będzie rządził=> Mieczem Prawdy. 
Potłucze głowę=> Władz możnych starego świata, społecznych i kościelnych. 

Ps.110: 7 Ze strumienia pić będzie=> Mądrość zdobyta przez doświadczenie. "A choć był Synem Bożym, 
wszakże z tego co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa", Żyd.5:8. "Czyż nie mam wypić 
kielicha, który mi dał Ojciec", Jan 18:1. 
Przetoż=> Dlatego, że Jezus to czynił, jest i naszym przywilejem to czynić. 
Wywyższę głowę=> Będąc wywyższony Jezus, Jego naśladowcy również będą wywyższeni 
(jako członkowie rodziny Bożej na różnych szczeblach duchowego życia w odpowiednim dla nich 
czasie). 
______________________  
MANNA - 28 GRUDNIA   
-------- 
Powinniśmy prosić naszego Pana, Mistrza i Głowę, o coraz większe błogosławieństwa, abyśmy 
mogli z nowym zapałem starać się wiernie i z radością pić ze strumienia życiowych 
doświadczeń, by z nich czerpać mądrość, która nas dostosuje i przygotuje do Jego służby w 
przyszłości, a tym samym lepiej dostosuje i przygotuje do Jego służby w obecnym czasie i 
uzdolni nas przez Jego łaskę do przed·. stawiania Jego chwaty we wszystkich trudnych 
okolicznościach i zmiennościach życia, aby sławić Go w naszych ciałach i duchu, które są Jego. 
Nauczmy się, jat pić z tego strumienia, od małych ptasząt, które, gdy piją, ciągle podnoszą 
główki, jak gdyby dziękując Bogu. Zawsze dziękujmy naszemu Panu za każde doznane 
doświadczenie życiowe, za każdą lekcję, za każdą próbę, odnosząc je wszystkie do naszego 
duchowego rozwoju.   
-------- 

Ps.111:10 Bojaźń Pańska=> Miłość doskonała do Boga odrzuca precz bojaźń do Niego. 



______________________  
MANNA - 29 STYCZNIA 
---------------------- 
To jest jedyna właściwa postawa stworzenia wobec swego Stwórcy, Autora naszego istnienia, 
Stworzyciela, Zachowawcy i Pana całego Wszechświata. Dlatego, gdy On mówi, nasze uszy 
powinny ze czcią nasłuchiwać Jego głosu, a wszelka siła wewnętrzna czuwać, by wypełniać 
Jego rozkazy. Nasze bezpieczeństwo, nasze szczęście i ta szlachetność charakteru, która 
pobudza do miłości i wdzięczności, a która także natychmiast mądrze zwraca uwagę na naukę i 
postęp w wiedzy oraz mądrości, przede wszystkim całkowicie zależy od naszej najwyższej czci 
dla Pana. I dlatego Pan będzie podsycał w nas i udoskonalał właściwą cześć synowską, jaka się 
należy Jego imieniu. 
---------------------- 

Ps.112: 4 Światłość wschodzi=> Wschód Prawdy Bożej około roku 1870 n.e. 

Ps.112: 6 Sprawiedliwi=> Ojcowie święci i inni (którzy nie będą spłodzeni z ducha świętego od roku 1881 
do końca ucisku), którzy będą z nimi (ze starożytnymi świętymi) współdziałać w Tysiącleciu, 
przywodząc wielu (z ludzkości) ku sprawiedliwości. 

Ps.112: 9 Róg jego=> Róg jest symbolem władzy. 

Ps.114: 1 Gdy wychodził Izrael=> Wyobraża tych, którzy w Tysiącleciu staną się ludem Bożym. 
Z Egiptu=> Egipt wyobraża królestwo ciemności. 

Ps.114: 3 Widząc morze=> Czas anarchistyczny przy końca Wieku Ewangelii. 
Jordan=> Znaczy: osądzony, potępiony. Wyobraża przekleństwo, jakie spoczywa na rodzaju 
ludzkim od przeszło 6 000 lat. 

Ps.114: 4 Góry=> Symbolizują królestwa. 
Pagórki=> Mniej autokratyczne rządy. 

Ps.114: 7 Zadrżała ziemia=> Porządek rzeczy i układ społeczny zostały zachwiane, opanowała je bojaźń i 
niepewność. 

Ps.115: 6 Nie wonieje=> "Ruach", objaw niewidzialnej siły, zmysł, powonienie. 

Ps.115:17 Do miejsca milczenia=> A nie wieczne lamentacje i boleści. "Albowiem nie masz żadnej pracy 
ani myśli, ani umiejętności w grobie", Kazn.Sal.9:10. 

Ps.116: 3 Utrapienia grobu=> Bojaźń śmierci, nie istnienia po śmierci. 

Ps.116: 7 Do odpocznienia=> Kosztowne obietnice Słowa Bożego. 
______________________  
MANNA - 9 LUTEGO 
---------------------- 
Prawdę powiedziawszy, chrześcijański nawyk myślenia ma dużo wspólnego z duchowym 
postępem lub upadkiem chrześcijanina, jest także wskaźnikiem jego duchowego stanu. Dobre 
nawyki myślenia wymagają troskliwej pielęgnacji. Przez "nawyk myślenia" rozumiemy ten 
normalny stan, do którego umysł z nawyku (w sposób charakterystyczny) powraca w chwilach, 
gdy nie jest zajęty. Kiedy jesteśmy zajęci obowiązkami życiowymi, z konieczności musimy 
zwracać uwagę na pracę, którą wykonujemy, ponieważ przez mechaniczne działanie, bez 
skupiania myśli na niej. nie można by jej dobrze wykonać. A jednak, nawet tutaj chrześcijańska 
zasada dobrze utwierdzona w charakterze będzie kierować bezwiednie. Kiedy tylko napięcie w 
pracy i troskach ustaje na jakiś czas, utwierdzony nawyk myślenia, jak igła do bieguna, powinien 
szybko powracać do swego odpoczynku w Bogu. 
---------------------- 

Ps.116:12 ______________________  
MANNA - 31 GRUDNIA   
-------- 
(Dotyczy w.12-14) 
Zakończenie roku jest znakomitą okazją do poczynienia nowych postanowień na nadchodzący 
rok. Drodzy bracia, niech nam towarzyszy jak najwięcej dobrych postanowień, odnoszących się 
do tego, czym chcielibyśmy być, co zrobić, co cierpieć w społeczności z Panem, abyśmy mogli 
przy Pańskiej pomocy uczynić go najlepszym rokiem w naszym życiu - rokiem największych 
nadziei, największych wysiłków, a przy łasce Pańskiej, rokiem największych osiągnięć w 
samoofierze, w zwyciężaniu świata i jego ducha, w zwyciężaniu siebie i pragnień ciała, w 
odpieraniu przeciwnika, w wysławianiu naszego Pana i błogosławieniu Jego ludu.    
-------- 

Ps.116:13 Wezmę=> Przez wiarę w Chrystusa, jako Zbawiciela. 
Kielich=> Uniżenia i zaparcia samego siebie w obecnym czasie, a błogosławieństwa i radości w 
Królestwie. 
Zbawienia=> Przedstawione każdemu wierzącemu jako dar kosztowny od Ojca Niebiańskiego. 



Ps.116:14 Śluby moje oddam=> Wykonam przymierze ofiarowania. 

Ps.116:15 Droga jest=> Bez względu kiedy to było. 
Przed oczyma Pańskimi=> "Sam Ojciec miłuje was", Jan 16:27. 
Śmierć świętych=> "Jako inni ludzie pomrzecie, a jako jeden z książąt [Jezus] upadniecie", 
Psalm 82:7. Cokolwiek im się stanie, nie jest jako wypadek. W ich sprawie władza tego 
(szatana), który ma (jeszcze) władzę śmierci, jest ograniczona. 

Ps.118: 1 Trwa na wieki=> Gniew Boży zawsze jest sprawiedliwy i podtrzymywany bywa miłosierdziem. 

Ps.118: 4 Którzy się boicie=> Miłość doskonała do Boga odrzuca precz bojaźń do Niego. 

Ps.118:20 Tać jest brama=> Prowadząca do miłosierdzia Bożego. 

Ps.118:22 Kamień=> Chrystus. 
Głową węgielną=> Co wyobraża kamień wielkiej piramidy Gizech. 

Ps.118:24 Tenci to dzień=> Dzień zbawienia rodu ludzkiego to tysiącletni dzień chwały Chrystusa, jako 
Głowy i Władcy świata. 

Ps.118:27 Onci nas oświecił=> Prawdą Swego Słowa. 
Powrozami=> Związką miłości i gorliwości. 

Ps.119:  9 Oczyści ścieżkę=> Przez prowadzenie czystego życia. 
Według słowa Twego=> "Które może uczynić cię mądrym ku zbawieniu", 2 Tym.3:15. 
_____________________________________________ 
MANNA - PRZEZWYCIĘŻANIE ZŁYCH NAWYKÓW 
---------------------- 
Jakże odpowiedzialne jest stanowisko tych, którzy wypracowują charaktery w sobie i w drugich! 
Pamiętajmy, że nasze charaktery przejawiają się w codziennych życiowych przyzwyczajeniach, 
a każdy czyn, nawet najmniejszy, przyczynia się do uformowania w nas nowego nawyku lub 
umocnienia jakiegoś już wykształconego. Jakże ważne jest więc, by nasze myśli i czyny nie były 
bezcelowe, ale zawsze zawierały pewien zamiar (1Kor.10:31), a ponad wszystko zaś nasze 
życie powinno "się przemieniać [podlegać reformowaniu] przez odnowienie umysłu naszego". I 
tak odsuwając od siebie zło i wszystkie wpływy skłaniające nas do zła, otrzymamy od Pana, 
przez Jego Słowo, "ducha zdrowego rozsądku", "zmysł Chrystusowy". Z takiego punktu 
widzenia, życie stanie się rzeczywiście sprawą poważną, podobnie jak poważnie traktować 
będziemy myślenie i działanie, a korzystnym będzie czuwanie nad swoimi słowami, myślami i 
czynami. Powinniśmy też zawsze pamiętać o obowiązkach względem Boga, tak dla własnego 
dobra, jak i dobra innych, jako ambasadorów Chrystusa. 
---------------------- 

Ps.119: 15 Rozmyślam=> Nie znaczy przeczytać Pisma niedbale i na prędce, nie rozważając o czym jest 
mowa, lub jakie ma znaczenie. 

Ps.119: 16 Nie zapominam=> To jest klucz dla chrześcijanina do właściwego życia. 

Ps.119: 18 Dziwom zakonu=> Znaczy harmonię Słowa Bożego. 

Ps.119: 54 Są pieśniami=> "Włożył w usta moje pieśń nową, chwałę należącą Bogu naszemu", Psalm 40:4. 
W domu=> "Tego naszego ziemskiego mieszkania namiot". 
Pielgrzymstwa mego=> W oczekiwaniu ustanowienia Królestwa Bożego. 

Ps.119: 55 W nocy=> Przed brzaskiem Tysiąclecia. 

Ps.119: 67 Błądziłem=> Ćwiczenia Pańskie są pomocą dzieciom Bożym. 

Ps.119: 97 Rozmiłowałem się zakonu Twego=> Prawo miłości, którego gruntem jest sprawiedliwość. 
______________________  
MANNA - 19 STYCZNIA 
---------------------- 
Wielkim przywilejem chrześcijanina jest studiowanie Słowa Pańskiego, a jednak wiele badań 
odbywa się bez celu. Studiowanie, które nie zostaje wprowadzone w czyn, jest gorsze niż strata 
czasu. Lud Boży powinien rozsądnie wykorzystać każdą sposobność, by zdobyć wiedzę o 
Boskim Planie, nawet gdyby to wymagało wyrzeczeń. A jednak dziecko Pańskie powinno dbać o 
to, by ofiarowane korzyści osobiste i wygody były jego własnymi korzyściami i wygodami, a nie 
głównie korzyściami i wygodami drugich. Studiowanie Biblii, które dokonuje się kosztem drugich, 
jest raczej dowodem samolubstwa, aniżeli posiadania ducha Miłości Bożej. 
---------------------- 

Ps.119:105 Słowo Twoje pochodnią=> "Jako świecy w ciemnym miejscu świecącej", 2 Piotra 1:19. 
Nogom moim=> Za ilustrację może posłużyć zwyczaj, jaki był praktykowany na wschodzie. 
Przywiązywano lampkę do sandałów i światło jej oświecało drogę, po której szedł podróżny. 
Światłością ścieżce mojej=> "Ale ścieżka sprawiedliwych jako światło jasna", Przyp.Sal.4:18. 

Ps.119:133 Drogi moje utwierdź=> Dopomóż mi tak postępować Panie, abym nie błądził. 
W Słowie Twoim=> Według obietnicy Twojej, czy przez zesłanie różnych zawodów, 
niedostatków, choroby, by tym sposobem błądzącą owcę zawrócić na właściwą drogę. 



Ps.119:165 Pokój wielki=> "Ku pokojowi Bóg nas powołał". 
________________________ 
MANNA - 3 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Powinniśmy zanosić coraz więcej próśb o łaskę, mądrość, owoce Ducha i sposobności służenia 
Panu oraz braciom a także o coraz większy wzrost w podobieństwie do drogiego Syna Bożego. 
Kto może wątpić, że w takich warunkach "Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum" nie 
będzie "strzegł" takich "serc" i "umysłów"? Ten pokój sam z siebie rozprasza największe zło, 
jakie dotyka serc wielu. Samolubstwo i ambicja nie znajdą miejsca w tak napełnionych sercach. 
Boski pokój może mieszkać w naszych sercach i rządzić nimi tak, by zachować je przed 
troskami i zamieszaniem świata nawet wtedy, kiedy jesteśmy otoczeni tymi niekorzystnymi 
warunkami - nawet wtedy, kiedy sam przeciwnik napastuje nas za pośrednictwem zwiedzionych 
agentów. 
---------------------- 

Ps.119:174 Zbawienia twego=> Uwolnienie od wszystkich grzechów i dla doskonałej świętobliwości. 

Ps.122: 1 Do domu Pańskiego=> Staną się częścią prawdziwej Świątyni. 

Ps.125: 1 Są jako góra Syon=> Duchowa faza Królestwa. 

Ps.126: 3 Z nami=> Izraelem w czasie powrotu z niewoli babilońskiej i Izraelem duchowym podczas 
opuszczania mistycznego Babilonu - chrześcijaństwa. 

Ps.126: 6 Z płaczem=> Odczuwając ważność i cenę pracy w ofiarowaniu samego siebie. 

Ps.127: 2 Umiłowanemu sen daje=> Poświęceni, których serca doznały spokoju w Panu, miewają więcej 
orzeźwiający sen od innych ludzi. Inne rzeczy są podobne. 

Ps.130: 1 Z głębokości=> Podczas wielkiego smutku, gdy zbliżamy się do Boga, On szczególnie wtedy 
przybliża się do nas. 
___________________________________________________ 
MANNA - PRZEZWYCIĘŻANIE SAMOTNOŚCI I ZWĄTPIENIA 
---------------------- 
Czasami "bywamy porzuceni, ale nie giniemy" (2Kor.4:9).  Wyrażenie to pokazuje, że chociaż 
Apostoł i jego towarzysze nie doznawali rozpaczy, nie czuli się porzuceni, to jednak czasami 
odczuwali smutek ducha. Ów smutek ducha, uczucie samotności i depresji, jest w pewnych 
okresach naturalny dla całego rodzaju ludzkiego znajdującego się w nieprzyjaznych warunkach 
panujących na świecie. Ciężar tego porzucenia do pewnego stopnia może być uzależniony od 
fizycznego stanu zdrowia. Ci, którzy są osłabieni lub odczuwają fizyczny ból, skłonni są 
odczuwać wszelki umysłowe kłopoty i dolegliwości. Chrześcijanin powinien wszystko to 
zwalczać, ponieważ wiemy, że nasze boleści i nieudolności pochodzą czasem nie od Pana, lecz 
z zewnątrz, On jedynie pozwala na nie ze względu na nasz rozwój, na naszą przyszłą pracę w 
Królestwie. Dlatego powinniśmy być odważni. Jeśli Pan dozwala, by spotykały nas kłopoty, to po 
to, abyśmy wyrabiali w sobie męstwo, cierpliwą wytrwałość, nie pozwalając kłopotom zniszczyć 
naszej wiary lub szczęścia, lub lojalności ducha względem Tego, Któremu przysięgliśmy 
posłuszeństwo. 
W spokoju ducha mamy zgadzać się na wszystko, cokolwiek nasz Ojciec nam ześle, mówiąc 
sobie "być może będzie to dla mnie dobra nauka. Może uczucie porzucenia, opuszczenia, 
pomoże mi bardziej współczuć innym". 
Prawdę rzekł poeta: 
        W życiu każdego musi spaść trochę deszczu, 
         Niektóre dni muszą być ciemne i posępne. 
Pilnujmy się więc nie pozwalając, aby uczucie załamania owładnęło nami, niszcząc w nas wiarę i 
siłę. Oczekujmy raczej wspomagającej łaski Pańskiej, przyjmujmy Jego drogocenne obietnice i 
wznośmy się ponad trudności, odważnie dążąc naprzód. 
---------------------- 

Ps.130: 3 Upatrywał nieprawość=> Przypisywał je nam. 

Ps.130: 4 Odpuszczenie=> Jeden z największych zarysów Boskiego charakteru. 
Aby się Ciebie bano=> Miłowano Go, czczono. Miłość doskonała do Boga odrzuca precz bojaźń 
do Niego. 

Ps.130: 5 Oczekuję na Pana=> "Ufaj w Nim, a On wszystko uczyni", Psalm 37:5. 

Ps.130: 6 Pilniej niż straż=> Którzy wyczekują z punktu zapatrywania narodowego lub socjalistycznego, 
albo innych ludzkich idei i nadziei. 
Do poranku=> Tysiąclecia. 

Ps.131: 2 Uspokoił [się]=> "Nefesz", istota. 

Ps.132: 7 U podnóżka nóg=> Papiści stosując ten tekst, wykazują obowiązek całowania nóg papieżowi 
przez wyznawców. 



Ps.132: 8 Ty i skrzynia=> Chrystus. 

Ps.132:12 Synowie twoi=> Ponieważ Salomon nie wykonał odpowiednich warunków, linia rodowodu 
została odrzucona i nie był on przodkiem Chrystusa. 

Ps.132:13 Obrał Pan Syon=> Prawdziwy Kościół. 

Ps.132:17 Zakwitnie róg=> Róg jest symbolem władzy. 
Dawidowy=> Typ na Chrystusa. 

Ps.133: 1 Zgodnie mieszkają=> Ktokolwiek posiada ducha Chrystusowego, musi być w zgodzie ze 
współczłonkami Ciała Jego. 
________________________ 
MANNA - 13 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Starajmy się, jak nasz Pan, być czynicielami pokoju i przebywać ze wszystkimi braćmi w 
jedności Ducha, w związkach pokoju. Niech nasza aktywność, nasza wojowniczość itp., będzie 
skierowana przeciwko wielkiemu przeciwnikowi i wszelkim przejawom grzechu, łącznie z tymi w 
naszych członkach, w naszych własnych upadłych ciałach. My, oraz wszyscy bracia, znajdziemy 
dostatecznie dużo zajęć dla każdego wojowniczego elementu naszej natury, w sposób 
podobający się Panu i zatrudnienie dla każdej naszej miłej i pomocnej cechy we wzajemnym 
budowaniu się i czynieniu dobrze wszystkim ludziom, gdy mamy sposobność, a szczególnie 
domownikom wiary. 
---------------------- 

Ps.133: 2 Jest jako olejek=> Symbol ducha świętego. "Ale to pomazanie, któreście wy wzięli", 1 Jana 2:27. 
Na głowę=> Na Chrystusa Pana po chrzcie w Jordanie. "Olejkiem wesela nad uczestników 
Twoich", Psalm 45:8. 
Ściekający=> Od chrztu Chrystusa do ostatniego członka Ciała Chrystusowego. 
Na Aarona=> Typ na Chrystusa, Głowę i Ciało. 
Na podołek=> To pokazuje, że wszyscy członkowie tegoż Ciała mają być uczestnikami tego 
samego pomazania. 

Ps.136: 1 Albowiem na wieki=> Albowiem gniew Boży zawsze jest sprawiedliwy i łagodzony miłosierdziem. 

Ps.136: 6 Na wodach=> Winno być: "nad wodami". 

Ps.136:10 Miłosierdzie Jego=> Nie jest ograniczone jedynie do tego żywota. Bóg ma zachowane 
błogosławieństwa i dla tych ludzi, co ich wytracił (na przykład dla sodomitów, gdy ich wzbudzi z 
grobu i będą pragnąć łaski Bożej w osiągnięciu wiecznego żywota). 

Ps.136:15 Zrzucił faraona=> Który był typem na szatana. 

Ps.137: 1 Siadali i płakali=> Izraelici po zabraniu ich do niewoli babilońskiej. 

Ps.138: 2 Kościołowi=> Chrystusowi, Głowie i Ciału. 

Ps.139: 6 Umiejętność=> Pamięć, która nigdy nie ustanie. Sąd, który nigdy nie błądzi. Plany, które zawsze 
są wypełnione. Czujność, która nigdy u Boga nie ustaje. 

Ps.139: 7 Ujdą przed duchem twoim=> By uciec lub się skryć przed mocą Bożą. 

Ps.139: 8 W grobie i tam żeś przytomny=> (Panie Boże). Nawet unicestwienie jest dostępne dla Boskiej 
mocy. "I mam klucze piekła [szeolu - grobu] i śmierci", Obj.1:18. "Wszyscy co są w grobach, 
usłyszą głos Syna Bożego i wyjdą", Jan 5:27. 

Ps.139:15 Kość moja=> Organizm mój. 
Był uczyniony=> Bądź przy pierwszym urodzeniu, lub przy wzbudzeniu z grobu. 

Ps.139:16 Kształtowanie=> Stopniowe w łonie matki. 

Ps.141: 3 Drzwi warg moich=> Dopomóz mi Boże, bym umiał milczeć w czasie właściwym. 
______________________  
MANNA - 1 LISTOPADA 
-------- 
Liczba strażników i pikiet czuwających oraz strzegących naszego postępowania i naszych słów 
będzie mniej liczna, jeżeli proporcjonalnie będzie wzmocniona linia pikiet strzegących naszych 
umysłów, naszych myśli. Tu właśnie musimy szczególnie czuwać. "Z obfitości serca usta 
mówią". Ta powszechna prawda przejawia się zwłaszcza w jednostkach odrodzonych, które w 
porównaniu z innymi, są bardziej otwarte w swoim postępowaniu i wysławianiu się. Mając w 
swych sercach prawe uczucia są prawdopodobnie mniej ostrożne, niż kiedyś, w sposobie 
wyrażania się. Alę tym bardziej powinny pamiętać na słowa Apostoła: "... jeźli kto nie upada w 
słowie, ten jest doskonałym mężem" (Jak. 3:2).  
-------- 

Ps.141: 5 Złości ich=> Wyraz "złych" przetłumaczony "zło". "Stwarzam złe. Ja Pan", Izaj.45:7. 

Ps.141: 7 Do ust grobowych=> Szeolu. 

Ps.143: 8 Abym rano=> W tysiącletnim poranku zmartwychwstania. 



Ps.144: 1 Palce moje do wojny=> Bywa i pokój sromotny, lecz powinniśmy baczyć, by nigdy nie 
rozpoczynać walki bez upewnienia się, że występujemy w sprawie Bożej. Ani nie powinniśmy 
zapominać, że "broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna", 2 Kor.10:4. 

Ps.144: 5 Nakłoń niebios=> Duchowa faza Królestwa. 

Ps.144: 6 Zabłyśnij błyskawicą=> Rozszerzenie się umiejętności. 

Ps.145: 5 Wysławiać będę=> Rozmyślać nad: 
Ozdobą chwały=> Z punktu zapatrywania się przeciętnego chrześcijanina, Bóg jest jedyną istotą 
chwalebną, pełną majestatu. 
Dziwne twe sprawy=> Wyrok śmierci wydany na rodzaj ludzki. Dzieło odkupienia przez 
Chrystusa i przyszłe dzieło odkupienia ludzkości. 

Ps.145: 6 Ogłaszać będę=> Świat w ogólności nie ocenia chwalebnego charakteru Boga. 

Ps.145: 7 Obfitej dobroci=> Głośno będzie obwoływana. 
Pamięć=> Pamiątka daru Bożego z Syna Swego. 

Ps.145: 9 Miłosierdzie Jego=> Pamięć Jego nigdy nie zawodzi. Jego sąd nigdy się nie myli. Jego plany nie 
upadają. Jego czujność nie ustaje. 

Ps.145:10 Święci Twoi=> Święci Pańscy podczas żniw (liczba mnoga, gdyż jest dwie części żniwa. 
Pierwsza dla Kościoła - dla prawdziwej winnicy Ojca Niebiańskiego; i druga dla winnicy 
ziemskiej). 

Ps.145:11 Sławę=> Chwalebne zbawienie rodzaju ludzkiego będzie okazane tak żywym, jak i umarłym po 
ich wzbudzeniu z grobów. 
Królestwa Twego=> Tysiącletnie Królestwo Chrystusowe. 
O możności twojej=> Obezwładnienie szatana, zniszczenie grzechu, uleczenie ludzi moralnie, 
fizycznie i umysłowo, wzbudzenie umarłych, przyprowadzenie posłusznych do doskonałości. 

Ps.145:19 Którzy się Go boją=> Doskonała miłość do Boga wyrzuca precz bojaźń do Niego. 

Ps.145:20 Ale niepobożnych=> Szatana i tych, którzy świadomie sprzeciwiają się Bogu. 
Wytraci=> Nie mękami. "Niepobożni poginą, a nieprzyjaciele Pańscy jako tłustość barania z 
dymem niszczeje, tak oni zniszczeją", Psalm 37:20. "Pomstę poniosą wieczne zatracenie", 2 
Tes.1:9. 

Ps.146: 4 Zginą myśli jego=> W przeciwieństwie do nauki spirytystów. 

Ps.146: 7 Rozwiązuje więźniów=> Więźniów śmierci. 

Ps.147:14 Pszenicą nasyca=> Prawdą Bożą. 

Ps.148: 8 Wiatr gwałtowny=> "Ruach", siła niewidzialna. 

Ps.148:14 Wywyższył róg=> Róg jest symbolem władzy. 

Ps.149: 5 W pokojach swych=> W stanie doskonałego pokoju. 

Ps.149: 8 Aby wiązali królów=> Powstrzymali ich od czynienia złego. 
Okowami żelaznymi=> Ponieważ nie poddadzą się dobrowolnie. 

Ps.149: 9 Tać jest sława=> Udział w obaleniu władzy pogan i ustanowieniu Królestwa Chrystusowego. 

Przyp. 1: 1 Przypowieści Salomona=> opisują mądrość z punktu zapatrywania ludzkiego a nie ofiarniczego - 
duchowego. 

Przyp. 1: 7 Bojaźń Pańska=> właściwej czci, tj. bojaźni Boga dziś brak. Gdy umysł ludzki rozważa i 
zastanawia się nad wielkością i dobrocią Boga, nad wzniosłym Jego charakterem, wówczas 
błysk Jego chwały obudzi i wytworzy uczucie podziwu, uwielbienia i miłości. 
Przy wychowywaniu dzieci powinno się zawsze zwracać uwagę na Boga. 

Przyp. 1: 8 Ojca twego=> Boga. 
Matki twojej=> przymierze Abrahama wyobrażone przez Sarę. 

Przyp. 1: 9 Ozdoby=> sprowadzi sławę i poszanowanie. 

Przyp. 1:10 Rzekli (grzesznicy)=> złoczyńcy byli bardziej liczni za czasów Salomona niż teraz. 
Figuralnie biorąc może być przyrównane do dzisiejszych kombinacji finansowych, trustów i 
monopoli, licząc w to i trust pracy. 

Przyp. 1:11 Pójdź z nami=> przyłącz się do naszej unii, lub trustu. 
czyhajmy na krew=> na sposobność ściśnięcia i zniszczenia finansowo naszych konkurentów i 
przeciwników, lub obalenia ich wpływu. 
na niewinnego=> przeważnie niewinni ponoszą szkodę od tego rodzaju konspiratorów. 

Przyp. 1:12 My=> mordercy 
pożremy ich=> zniszczymy przez konkurencję. 
żywo, jak grób=> jako Sheol, nie pozostanie z nich ani znaku. 
zstępujących w dół=> "I zstąpili oni ze wszystkim co mieli, żywo do piekła". Prawdopodobnie 
wskutek trzęsienia ziemi. 4Moj.16:33. 

Przyp. 1:13 Korzyścią=> tacy bogacą się kosztem drugich, przez ich straty. 



Przyp. 1:14 Mieszek jeden=> połączmy naszą pracę i kapitał, w ten sposób będziemy mogli opanować rynki i 
zbierać korzyści. 

Przyp. 1:17 Przed oczyma ptaka=> tak praca jak i kapitał obserwują się nawzajem w manewrach jednych 
przeciwko drugim. 

Przyp. 1:18 Tak i ci=> konspiratorzy. 
czyhają na własną krew=> często wpadają w pułapki, które zastawili na innych. 

Przyp. 1:19 Czyhający na zysk=> "Którzy chcą bogatymi być, wpadają w pokuszenie i sidła". 1Tym.6:9. 

Przyp. 1:20 Mądrość=> głos sprawiedliwości i roztropności. 
na dworze woła=> obowiązki braterstwa nie były nigdy tak wymagane jak teraz. 

Przyp. 1:22 Będziecie w prostocie=> wolicie pozostawać w nieświadomości o sprawiedliwych drogach 
Pańskich. 
naśmiewcy=> sprawiedliwości i prawdy. 
nienawidzieć umiejętności=> mądrość, która pochodzi z góry. 

Przyp. 1:23 Na karanie moje=> lecz nie usłuchają, bo "przemyśliwają próżne rzeczy, schodzą się królowie 
ziemscy, a książęta radzą społem przeciwko Panu i przeciwko Pomazańcowi Jego". Ps.2:1,2. 
Oto wam wydam=> objawię. 
ducha mojego=> moje usposobienie. 
słowa moje=> pomimo, iż nie widzicie tego rodzaju umiejętności. 

Przyp. 1:25 Wszystką radę moją=> która znajduje się w Słowie moim. 

Przyp. 1:26 Śmiać się będę=> "Ale ten,który mieszka w niebie śmieje się, Pan szydzi z nich". Ps.2:4. 
czego się strachacie=> czasu ucisku. 

Przyp. 1:31 Owocu dróg swoich=> zawierucha i ucisk będą owocami ich samolubstwa. Za wzór może służyć 
koniec króla Saula. 
nasyceni będą=> do sytości. 

Przyp. 1:32 Bo odwrócenie=> od mądrości Bożej do ludzkiej mądrości. 
pozabija ich=> wzbudzi zazdrość i nienawiść wzburzonych mas ludu i to będzie ich głównym 
powodem do atakowania w czasie ucisku. 

Przyp. 1:33 Bezpieczny będzie=> "Pan zna kto jest jego". 2Tym.2:19. 

Przyp. 2: 4 Jeśli jej szukać będziesz=> wyraz Mądrość, Webster określa jako Prawdziwą religię, prawdziwy 
system religijny wiary i pobożności. 

Przyp. 2: 7 Prawdziwą mądrość=> w odwrotnym kierunku duch zły wytwarza ducha niezdrowego i 
przewrotnego. 

Przyp. 2:21 Cnotliwi=> w 1000-leciu. 

Przyp. 2:22 Ale niepobożni=> którzy odrzucają możność pojednania się z Bogiem. 

Przyp. 3: 1 Synu mój=> "I usprawiedliwiona jest mądrość od synów swoich". (Mat.11:19). Pokazują swoje 
pochodzenie, odzwierciedlają jej podobieństwo tak w rzeczach materialnych jak i duchowych. 

Przyp. 3: 2 Długość dni=> polega na mądrym i umiarkowanym prowadzeniu życia i posłuszeństwie prawu 
Bożemu. 

Przyp. 3: 3 Miłosierdzie=> zwracanie uwagi na uczucia i cierpienia innych. 
i prawda=> szczerość i uczciwość, sprawiedliwość i czystość powinny znamionować nasze 
sprawy codziennego życia. 
na szyi=> jako kosztowność i ozdoba charakteru objawiona wszystkim. 
serca twego=> w dodatku. 
______________________  
MANNA - 24 STYCZNIA 
---------------------- 
Sprawiedliwość jako pierwszy zarys przykazania miłości nie jest jedynym jej wymaganiem. Ono 
bowiem żąda, aby nasza miłość, wychodząc poza wymagania ścisłej sprawiedliwości; pobudzała 
nas do przejawiania miłosierdzia i przebaczenia. Okazując w taki sposób miłosierdzie, 
naśladujemy miłość Bożą. Stąd w postępowaniu z innymi ludźmi, którzy podobnie jak my są 
upadli i niedoskonali, pamiętajmy o tej cesze nie tylko dlatego, by okazywać sprawiedliwość, ale 
także miłosierdzie, wspaniałomyślność i uprzejmość, nawet wobec niewdzięcznych, abyśmy tym 
samym mogli być dziećmi naszego Ojca w niebie. 
---------------------- 

Przyp. 3: 5 Ufaj w Panu=> aby można ufać, potrzebna jest znajomość Słowa Bożego i planu zbawienia. 
na rozumie nie polegaj=> niektórzy uczeni starają się wymyślić taką teorię, przez którą można by 
dojść do tego, żeby się obejść bez Boga. 

Przyp. 3: 6 Ścieżki twoje=> które prowadzą do wiecznej szczęśliwości. 

Przyp. 3: 7 Mądrym u siebie=> "Bóg się pysznym sprzeciwia". Jak.4:6. 
______________________  
MANNA - 28 CZERWCA 



---------------------- 
Dla dziecka Bożego nic nie jest bardziej niebezpieczne jak zarozumiałość, która stawia zaporę 
na drodze do prawdziwego postępu i reformy serca, przeszkadza w prawdziwej użyteczności na 
rzecz drugich i szczególnej użyteczności w służbie Bożej, gdyż Słowo Boże oświadcza, że "Bóg 
się pysznym sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje". Zamiast pewności siebie mądrość nakazuje 
nieufność wobec siebie oraz pamiętanie o słabościach, niedoskonałościach i odpowiednio 
większej czci dla Boga a także o poleganiu na Nim, co bardziej uzdolni nas do zerwania ze złem 
naszego upadłego stanu niż cokolwiek innego. 
---------------------- 

Przyp. 3: 8 To będzie=> bojaźń Pańska odprowadza od złego, tak w myśli, jak i w uczynku. 

Przyp. 3: 9 Z majętności twojej=> czy to z posiadania talentu, nauki lub wpływu. 

Przyp. 3:10 Napełnione obfitością=> to stosowało się do wieku Żydowskiego i stosować się również będzie 
w 1000-leciu. "Sprawiedliwy zakwitnie za dni Jego". Ps.72:7. 

Przyp. 3:11 Ćwiczenia jego=> nie uważaj ćwiczeń i trudności teraźniejszego czasu za niełaskę Bożą 
(przeciwnie). 

Przyp. 3:13 Znajduje mądrość=> jasno rozeznaje różnicę między dobrą i złą zasadą. 
roztropność=> sąd, charakter oparty na posłuszeństwie, nawoływania mądrości. 

Przyp. 3:18 Drzewem żywota=> odnosi się do czasu Restytucji, z jej drzewami żywota i błogosławieństw, 
jakie dawał raj. 
aby się chwycili=> utrzymali. 

Przyp. 3:19 Pan mądrością=> która jest czysta, spokojna i pełna miłosierdzia. 

Przyp. 3:21 Roztropności=> rozumne postępowanie. 

Przyp. 4: 7 Mądrość=> " Mądrość, która jest z góry". Jak.3:17. 

Przyp. 4:11 Wiodę cię=> przykładem moim; myśl ta może się stosować tak do niebieskiego Ojca jak i 
ziemskiego. 

Przyp. 4:13 Nie puszczaj się go=> "Byśmy snać nie przeciekli". Żyd.2:1. 

Przyp. 4:14 Drogą złośliwych=> pycha, zarozumiałość, samolubstwo itp.. 

Przyp. 4:15 Opuść ją=> nie bądź ciekawym ani za śmiałym, byś się nie usidlił jak Ewa. 

Przyp. 4:17 Chleb niezbożności=> są ludzie, których jedynym celem jest chwytać nieopatrznych. W ten 
sposób zdobywają swój chleb; niektórzy z takich są nawet sługami Ewangelii. 

Przyp. 4:18 Ale ścieżka=> "Słowo twoje... jest światłością ścieżce mojej. Ps.119:105. 
sprawiedliwych=> usprawiedliwione dzieci Boże, a szczególnie członkowie Ciała 
Chrystusowego, Onego Sprawiedliwego. 
jako światłość=> "Bóg... Rozświecił w sercach naszych ku rozświeceniu znajomości chwały w 
obliczu Jezusa Chrystusa". 2Kor.4:6. 
"Światłości nasiano sprawiedliwemu". Ps.97:11. 
"Ale wy bracia nie jesteście w ciemności".1Tes.5:4 
bardziej świeci=> znajomością Bożą. 
tym bardziej=> jaśniej świeci pochodnia Słowa Bożego. 

Przyp. 4:19 Droga niepobożnych=> "Niezbożni nie zrozumieją". Dan.12:10. 
o co się otrącić mogą=> Chrystus jest "Kamieniem obrażenia i opoką odtrącenia obydwu domom 
Izraelskim". Iz.8:14. 

Przyp. 4:20 ______________________  
MANNA - 3 LUTEGO 
---------------------- 
Niewielu dostrzega wpływ umysłu na ciało. Bóg tak zorganizował nasze istnienie, by na ogół 
myśli czyste, szlachetne i święte miały nie tylko budujący i uszlachetniający wpływ na 
konstytucję umysłową i moralną, lecz także ożywiający wpływ na system fizyczny. I, przeciwnie, 
każda myśl (oraz czyn) nieczysta, niegodziwa, bezwstydna i bezbożna ma bezpośredni wpływ 
nie tylko na upodlenie umysłu i moralności, ale także na rozwój chorób, które i tak znajdują się w 
organizmie upadłej rasy ludzkiej. 
---------------------- 

Przyp. 4:22 Zobacz w.20 - MANNA 

Przyp. 4:23 Strzeż serca twego=> umysł, uczucia. "Zachowajcie się w miłości Bożej". 
______________________  
MANNA - 27 STYCZNIA 
---------------------- 
Nie wystarcza, że uznajemy, iż grzech w swych rozmaitych formach jest złem i że postanawiamy 
walczyć z nim, ponieważ jest przez Pana zakazany. Prócz tego, mamy także wykorzenić ze 
swych serc każde pragnienie i pożądanie tego wszystkiego, co nie jest przez Pana całkowicie 
pochwalane. Jaką czystość serca i życia by to oznaczało, a szczególnie czystość myśli wielu 



tych, którzy przyjęli imię Chrystusa! Liczne jednostki zaniedbujące tę sprawę ciągle podlegają 
pokusom, bo chociaż zewnętrznie unikają rażącej niemoralności, to jednak skrycie żywią 
sympatię do rzeczy potępionych i gdyby nie były zabronione starałyby się je posiąść. 
---------------------- 

Przyp. 4:24 Przewrotność ust=> przewrotne słowa wskazują na przewrotne serce. 

Przyp. 5: 5 Do piekła chód jej prowadzi=> prowadzi na zatracenie i zniszczenie. 

Przyp. 5:21 Wszystkie ścieżki jego=> "Z każdego słowa próżnego, jakie mówią ludzie, zdadzą rachunek w 
dzień sądu". Mat.12,36 

Przyp. 6: 1 Jeślibyś ręczył=> poręczając za kogoś lub podpisując. 

Przyp. 6: 6 Obacz drogi jej=> rodzice powinni starać się o byt dzieci. 
nabądź mądrości=> naśladuj ją (mrówkę) w przygotowaniu potrzebnych rzeczy. 

Przyp. 6:30 Chcąc nasycić duszę=> osobę, istotę. 

Przyp. 7:27 Drogi piekielne=> droga na zginienie. 

Przyp. 8:14 Przy mnie jest rada=> Chrystus jest usposobieniem mądrości. 

Przyp. 8:16 Przez mię książęta=> "Książęta", Ojcowie święci. 

Przyp. 8:17 Szukają rano=> "Ćwicz młodego według potrzeby drogi jego". Przyp.22:6. 

Przyp. 8:22 Pan mię miał=> Jehowa posiadał Chrystusa, który tu wyobraża mądrość. 

Przyp. 8:23 Niż ziemia była=> zanim została uformowana. 

Przyp. 8:24 Nie było przepaści=> mórz. 

Przyp. 8:36 Miłują śmierć=> śmierć nie jest przyjacielem lecz wrogiem. 

Przyp. 9: 8 Nie miał w nienawiści=> "Nie dawajcie psom tego co święte, ani rzucajcie pereł waszych przed 
wieprze, by ich nie podeptały nogami swymi, a obróciwszy się was nie poszarpały". Mat.7:6. 

Przyp. 9:10 Bojaźń Pańska=> czczenie Boga. 
początkiem mądrości=> czas wielkiego ucisku nauczy ludzkość tej najpierwszej i ważnej lekcji. 

Przyp. 9:18 W głębokościach grobu=> szeol, zniszczenie (utracili męskość). Śmierć lub stan chorobliwy 
powstały z powodu zmysłowości. 

Przyp.10:22 Ubogaca=> "Dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy ubóstwem Jego ubogaceni 
byli". 2Kor.8:9. 
Nawet w obecnym czasie można posiadać Jego łaskę, bogactwo i mądrość. 
nie przynosi utrapienia=> w innych bogactwach znajdują się ukryte zawody i niepowodzenia. 

Przyp.10:29 Ale strachem=> przeciw teorii Uniwersalistów. 

Przyp.11:13 Wiernego serca=> ruach, usposobienie, umysł. 

Przyp.11:15 Za obcego ręczy=> poręczając za kogoś lub podpisując. 

Przyp.11:18 Zapłatę trwałą=> w przyszłym wieku. 

Przyp.11:21 Na pomoc weźmie=> mówiąc: w jedności siła. 
pomsty nie ujdzie=> lecz gniew Boży jest zawsze sprawiedliwy, połączony z miłosierdziem. 

Przyp.11:24 Wżdy mu przybywa=> niekiedy w rzeczach materialnych, lecz zawsze to się dzieje w rzeczach 
duchowych. 
więcej nie trzeba=> zanadto dbały i skąpy. 
ubożeje=> czasem finansowo - zawsze duchowo. 

Przyp.11:25 Sam będzie nasycony=> "Kto obficie sieje, obficie też żąć będzie". 2Kor.9:6. 

Przyp.11:30 Kto naucza ludzi=> rozumnym i przykładnym życiem. 

Przyp.11:31 Na ziemi=> w przyszłym wieku. 

Przyp.12: 3 Ale korzeń=> tych, co zostali wkorzenieni i ugruntowani w sprawiedliwości. 

Przyp.12:15 Przed oczyma jego=> komukolwiek uda się usprawiedliwić ze swego złego postępowania, łatwo 
znajduje drogę pochyłą. 

Przyp.12:20 Do pokoju=> "Ku pokojowi Bóg nas powołał". 1Kor.7:15. 

Przyp.13: 3 Będzie starty=> "Według słów twoich będziesz usprawiedliwiony i według słów twoich będziesz 
potępiony". Mat.12:37. 

Przyp.13:24 Kto zawściąga rózgi=> zaniedbuje jej użycia, kiedy potrzeba wymaga wprowadzenia prawa 
miłości. 

Przyp.14: 6 A nie znajduje=> "Bóg się pysznym sprzeciwia". Jak.4:6. 
Takim Bóg nie objawia swego planu. 

Przyp.14:10 Gorzkość duszy swojej=> nefesz, istota, dusza. 

Przyp.14:12 Zdaje się droga=> kto się opiera na ludzkim zdaniu i rozumie, nie szukając poznania woli Bożej. 
Przyp.16:25. 

Przyp.15: 1 Odpowiedź łagodna=> wszelka inna odpowiedź nie jest zgodna z duchem miłości. 
uśmierza gniew=> zaniedbanie tej rady w znacznej mierze jest powodem domowych 
nieporozumień. 



Przyp.15: 3 Złe i dobre=> "Każdy uczynek i każdą rzecz tajną, dobrą lub złą Bóg na sąd przywiedzie". 
Kazn.12:14. 

Przyp.15:11 Piekło=> szeol, śmierć, zginienie. 

Przyp.15:23 Słowo według czasu=> jak to czynią przewodniczący zebrań świadectw, zachęcając lub dając 
radę w odpowiedzi na dane świadectwo. 
______________________  
MANNA - 23 GRUDNIA   
-------- 
Gdy rozmawiamy z ludźmi, którzy mają "uszy ku słuchaniu" i dopytują się o drogę wiodącą do 
Pana, pamiętajmy, że w życiu ludzkim występują wielkie kryzysy, doniosłe sposobności, w 
których jedno słowo może być cenniejsze, bardziej przekonywające aniżeli sto lub tysiąc słów w 
innym czasie, w innych okolicznościach. Bądźmy zawsze gotowi w służbie Pańskiej czy to jest 
dla nas pora dogodna, czy nie, z zadowoleniem kłaść nasze własne życie za braci. Mamy jednak 
wyróżniać między tym, co dla nas jest dogodne, a tym, co jest dogodne dla innych i chętnie 
służyć drugim w każdym czasie, nawet niedogodnym dla nas, jeśli stanowi to porę odpowiednią 
dla nich. Nie narzucajmy się nikomu z Ewangelią nie w porę, chociaż byłoby to dogodną okazją 
dla nas.   
-------- 

Przyp.15:24 Ma ku górze=> ku sprawiedliwości. 
aby się uchronił=> mógł być uwolniony przez moc zmartwychwstania. 
piekła głębokiego=> szeol, grobu. 

Przyp.16: 2 Waży serca=> ruach, myśli, intencje. 

Przyp.16: 5 ________________________ 
MANNA - 29 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Jedną z ciężkich prób chrześcijanina jest pokonywanie duchem miłości ducha światowego, 
kierowanego pychą. Pycha światowa wzywa do walki wiarę w Boga i posłuszeństwo Jemu. Tylko 
ci, którzy mają odwagę i zupełnie ufają Panu, mogą pokonać tego olbrzyma. Aby zwycięstwo 
było zupełne jest także koniecznym zupełne upokorzenie i uśmiercenie pychy, tak aby już nigdy 
nie mogła powstać i zniszczyć nas. Jest to osobista walka, a jedyną właściwą bronią przeciwko 
temu olbrzymowi jest kamień ze strumyka - posłannictwo Pańskie, wskazujące nam, co jest 
przyjemne i co może być przez Pana przyjęte a także zapewniające nas, że kto się poniża 
będzie wywyższony, a kto się wywyższa będzie poniżony. Jak to wyraził poeta: "Tam gdzie 
kończy się chełpliwość, zaczyna się prawdziwa godność". 
---------------------- 

Przyp.16:18 Przed zginieniem=> na przekór teorii Uniwersalistów. 
przychodzi pycha=> ruach, wola usposobienie. 
przed upadkiem=> "Ty lud utrapiony wybawisz, a oczy wyniosłe poniżysz". Ps.18:28. 

Przyp.16:19 Uniżonego ducha=> ruach, usposobienie. 

Przyp.16:22 Umiejętność=> nie tylko głowy ale i serca. "Albowiem sercem wierzono bywa ku 
sprawiedliwości".Rz.10:10. 
"Strzeż serca twego, bo z niego żywot pochodzi". Przyp.4:23. 

Przyp.16:24 Powieści wdzięczne=> mądre, zdrowe rady, dobroć. 
lekarstwem kości=> że odświeżają, posilają i podniecają. 

Przyp.16:25 Zda się droga=> droga samolubna jest drogą, po której świat postępuje. 
być prosta=> jeżeli serce jest złe, głowa będzie się starać usprawiedliwić to postępowanie. 
człowiekowi=> który jest zaślepiony swoją wolą, lub zmysłem cielesnym. 
wszakże dokończenie=> gdy złudzenie jest ważną sprawą. 
droga na śmierć=> zniszczenie, wtóra śmierć. 

Przyp.16:27 Wykopuje złe=> znajduje w tym przyjemność. 

Przyp.16:32 Kto panuje sercu=> sprowadza do zupełnej uległości. Wyrzekając się własnej woli, a przyjmując 
wolę Bożą, pokonując nieprzyjaciół ukrytych w jego umyśle, jako skutek grzechu, upadku. 
Ktokolwiek pragnie mieć udział w panowaniu nad światem, najpierw powinien się nauczyć jak 
panować nad sobą. 
co zdobył miasta=> kto chce zdobyć miasto, musi znać sposoby i mieć zasoby potrzebne do 
pokonania przeciwnika. 
______________________  
MANNA - 14 MARCA 
---------------------- 
Podczas gdy wszyscy ci, którzy usiłują być kopiami drogiego Syna Bożego, powinni pozbywać 
się gniewu w sensie nienawiści, złośliwości, niesnasek i zazdrości, to gniew w znaczeniu 



sprawiedliwego oburzenia przeciwko niesprawiedliwości, przeciwko grzechowi w jego różnych 
formach, jest właściwy. I chociaż powinno się stosować go z wielkim umiarem, wspierać 
miłością, to jednak w pewnych okolicznościach byłoby złem nie odczuć sprawiedliwego gniewu i 
nie okazać go. 
---------------------- 

Przyp.16:33 Od Pana jest=> będzie sporządzone od Boga, by Jego zamiary były wykonane. 

Przyp.17:18 Czyniąc rękojemstwo=> poręczając za kogoś lub podpisując. 

Przyp.17:25 Syn głupi=> jak był Absalom. 

Przyp.18: 9 ________________________ 
MANNA - 18 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Nie możemy patrzeć na marnotrawstwo jakiegokolwiek poświęconego dziecka Pańskiego bez 
odczucia, że, mimo wielkiego postępu w rozumieniu myśli Pańskich pod wieloma względami, 
ono nadal w tym zakresie wykazuje szczególne braki. Ocenienie daru i szacunek dla Dawcy 
zawiera w sobie pojęcie troski i szafarstwa w odniesieniu do tych wszystkich darów, które 
otrzymujemy od naszego Niebieskiego Ojca - tak w rzeczach doczesnych jak i rzeczach 
duchowych. Stosownie do przypowieści naszego Pana, On mierzy naszą miłość i gorliwość w 
zależności od stopnia używania lub nadużywania talentów, sposobności i błogosławieństw 
doczesnych i duchowych udzielanych nam obecnie. 
---------------------- 

Przyp.18:13 Pierwej niż wysłucha=> wielu tak uczyniło z posłannictwem teraźniejszej prawdy. 

Przyp.18:21 ______________________  
MANNA - 1 SIERPNIA 
---------------------- 
Wpływ języka przewyższa wpływ wszystkich innych członków naszego ciała razem wziętych, 
dlatego kontrolowanie go w służbie Pańskiej jest najważniejszą pracą członków ludu Pańskiego 
w odniesieniu do ich śmiertelnych ciał i służby tych ciał świadczonej na rzecz Pana. Czyż kilka 
słów miłości, uprzejmości i pomocy nie może zmienić całego biegu ludzkiego życia? Jakże 
często miały one wpływ na zmiany w losach narodów! A jak często złe, nieuprzejme i oszczercze 
słowa powodowały wielką niesprawiedliwość, odbierały dobre imię itd. lub, jak Apostoł 
oświadcza, język nieoczekiwanie "zapala koło urodzenia naszego", budzi namiętności, konflikty, 
wrogość. Nic dziwnego, iż on twierdzi, że takie języki "bywają zapalone od ognia piekielnego 
(gehenny)", od wtórej śmierci! 
---------------------- 

Przyp.19: 2 Duszy=> istota. 

Przyp.19:15 Dusza gnuśna=> istota. 

Przyp.20: 1 Napój mocny=> Suma jaką ludzie wydają na trunki w Stanach Zjednoczonych jest prawie 
czterokrotnie wyższa niż potrzeba na pokrycie kosztów rządowych. Statystyka wykazuje, że ze 
wszystkich zbrodni jakie były popełnione, 72% pochodziło z powodu pijaństwa. Potrzeba by 10 
ludzi szuflowało pieniądze, które są wydawane na trunki w Stanach Zjednoczonych. Diabeł jest 
za podtrzymywaniem pijaństwa, Pan Bóg jest przeciw; rozpusta jest za nim, cnota przeciw; domy 
rozpusty są za nim, ogniska domowe przeciw; anarchiści są za nim, urząd przeciw; nędza jest za 
nim, obfitość przeciw; ubóstwo jest za nim, powodzenie przeciw; choroby są za nim, zdrowie 
przeciw; śmierć jest za pijaństwem, życie przeciw. 

Przyp.20:25 Jest człowiekowi sidłem=> w tłumaczeniu Lessera ten wiersz jest przetłumaczony: 
"Jest dla człowieka sidłem, gdy ofiaruje jaką rzecz bez zastanowienia się i dowiadywać się już 
po uczynionych ślubach". 

Przyp.21: 3 ________________________ 
MANNA - 14 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Mamy wzrastać w miłości, miłość jest najważniejsza. Zanim jednak osiągniemy znaczny rozwój 
w doskonaleniu miłości, musimy stać się sprawiedliwymi, uczciwymi, prawymi. Ta sprawa jest 
właściwie przedstawiona w zacytowanych Przypowieściach, gdyż człowiek musi być 
sprawiedliwym, zanim będzie szczodrobliwym. Wypada więc, by lud Boży stale badał przedmiot 
sprawiedliwości i codziennie ją realizował zgodnie z naukami występującymi w Słowie Bożym. 
Jednostki, które to czynią, w miarę jak osiągają tę właściwą podstawę charakteru, przed 
rozpoczęciem budowy miłości, przekonają się, że postępują właściwie. Cała miłość oparta na 
niesprawiedliwości i złych pojęciach o sprawiedliwości jest złudna i nie jest miłością, której Bóg 
wymaga jako próby uczniostwa. 
---------------------- 

Przyp.21:15 Ale strach=> przeciw teorii Uniwersalistów. 



Przyp.21:16 Z drogi mądrości=> gdy już raz był oświecony. 

Przyp.22: 3 Widząc złe=> licząc w to czas wielkiego ucisku. 
ukrywa się=> przez postawienie siebie i swoją rodzinę w warunkach najbardziej przyjaznych do 
rozwoju przymiotów i cnót chrześcijańskich, służąc Bogu, Jego ludowi i Prawdzie. 

Przyp.22: 6 Ćwicz młodego=> "Którzy mnie szukają rano, znajdują mnie". Przyp.8:17. 

Przyp.22:26 Którzy ręczą=> poręczając za kogoś lub podpisując. 

Przyp.23: 7 Takim jest=> jeżeli myśli dobrze, będzie działał i mówił stosownie; jeżeli myśli jego są 
samolubne i niecne, jego słowa będą zwodnicze, a postępowanie nieuczciwe. Myśli mają wielki 
wpływ na zdrowie. 
______________________  
MANNA - 12 GRUDNIA   
-------- 
Wypada, by ludzie, poświęceni Panu, wszelkimi siłami,. starannie pozbywali się nieczystości i 
zważali, aby one nie przeniknęły do ich serc oraz umysłów, bo jeśli przenikną, spowodują w 
większym lub mniejszym stopniu splugawienie, z czego ludzie Boży zdają sobie sprawę. 
Ktokolwiek zachowuje czystość myśli, ten stosunkowo mało wysiłku. będzie potrzebował do 
zachowania czystości słów i czynów. Bez względu na to skąd pochodzi nieczystość - ze strony 
świata, ciała, czy diabła - jej pierwsze ataki uderzają w umysł. Gdy zostają odparte następuje, 
zwycięstwo. Jeżeli złych myśli nie odeprzemy, to trudno przewidzieć konsekwencje, gdyż 
Apostoł Jakub (1:15) mówi: "Zatem pożądliwość [wszelkiego rodzaju samolubne pragnienia] 
począwszy [w umyśle] rodzi grzech (rozwija grzeszne słowa lub uczynki], a grzech będąc 
wykonany, rodzi śmierć.   
-------- 

Przyp.23:14 Bij rózgą=> jeżeli potrzeba tego wymaga. 
wybawisz duszę=> ocali go by się nie stał bezużytecznym. 
z piekła=> szeol, przedwczesną zgubą. 

Przyp.23:15 Mądre serce=> szczególnie w rzeczach duchowych. (errata) 

Przyp.23:19 Na drogę serce twoje.=> "Strzeż serca twego, bo z niego żywot pochodzi". Przyp.4:23. 

Przyp.23:21 I żarłok=> nieumiarkowany. 
a ospały=> lenistwo jest innego rodzaju nieumiarkowaniem. 

Przyp.23:24 Mądrego=> zakładając grunt na dobry charakter, zanim jeszcze dziecko się urodzi. 

Przyp.23:26 Synu mój=> kto już pokutował za grzechy i wierzył w drogocenną krew Chrystusa. 
daj mi serce=> uczyń zupełną z siebie ofiarę Bogu, licząc w to cześć, chwałę, doczesne skarby, 
czas, zdolność, wpływ itp.. 
______________________  
MANNA - 11 GRUDNIA   
-------- 
Oddane Bogu serce, wola, usiłuje poznać Boską wolę, zrozumieć Boski zamiar i być zamiarowi 
temu posłuszne w słowie i czynie. A w tej samej proporcji, w jakiej ten stan nowego umysłu jest 
osiągany, rozpoczyna się nowość życia pod każdym względem - w zakresie ambicji, nadziei, 
uczuć i wysiłków. Z tej przyczyny objawienie Boskiej woli i Planu jest udzielane wierzącym, aby 
przez zdobywanie tej wiedzy, przez rozmyślanie o tych rzeczach, przez napełnianie umysłu 
myślami o Boskim Planie i woli, przekształcający wpływ mógł rozciągnąć się na wszystkie 
dziedziny życia.   
-------- 

Przyp.23:32 Jako wąż=> z kompanii transportowych 97% zabrania swej służbie używania alkoholu, a to z 
powodu zbytniego rozpowszechniania się używania trunków. Rządy Europy nie mogą wstrzymać 
konkurencji St. Zjednoczonych. W niektórych miejscowościach Niemiec wszystkie dzieci 
uczęszczające do szkół piją piwo regularnie, a niekiedy chłopców dziewięcioletnich trzeba było 
odesłać do domu, bo byli za pijani, by mogli się uczyć. 

Przyp.25:11 ______________________  
MANNA - 23 GRUDNIA   
-------- 
Gdy rozmawiamy z ludźmi, którzy mają "uszy ku słuchaniu" i dopytują się o drogę wiodącą do 
Pana, pamiętajmy, że w życiu ludzkim występują wielkie kryzysy, doniosłe sposobności, w 
których jedno słowo może być cenniejsze, bardziej przekonywające aniżeli sto lub tysiąc słów w 
innym czasie, w innych okolicznościach. Bądźmy zawsze gotowi w służbie Pańskiej czy to jest 
dla nas pora dogodna, czy nie, z zadowoleniem kłaść nasze własne życie za braci. Mamy jednak 
wyróżniać między tym, co dla nas jest dogodne, a tym, co jest dogodne dla innych i chętnie 
służyć drugim w każdym czasie, nawet niedogodnym dla nas, jeśli stanowi to porę odpowiednią 



dla nich. Nie narzucajmy się nikomu z Ewangelią nie w porę, chociaż byłoby to dogodną okazją 
dla nas.   
-------- 

Przyp.25:21 Nakarm go chlebem=> nie w tym znaczeniu żeby dać mu odczuć przykrość, lecz z powodu 
zasady ludzkości. Za przykład może posłużyć postępek Elizeusza z Syryjczykami, którzy przybyli 
żeby pojmać Elizeusza, a ten wydał dla nich ucztę. 2Król.6:23. 

Przyp.25:22 Węgle rozpalone=> zawstydzi się swego postępowania w porównaniu do twojego. 

Przyp.25:28 ______________________  
MANNA - 6 GRUDNIA   
-------- 
Walka z samym sobą jest największą walką, a Słowo Pańskie mówi nam, że "kto panuje sercu 
swemu [nad swoim własnym umysłem, swoją wolą], lepszy jest, niżeli ten, co zdobył miasta", 
ponieważ nauczył się, aż do tego stopnia wyćwiczyć wojowniczość prawdziwego charakteru we 
właściwym kierunku, w samokontroli. Po poważnych doświadczeniach w zwalczaniu grzechu i 
samolubstwa w sobie, po wyjęciu belki z własnego oka, po pokonaniu gniewu, złości, nienawiści 
i konfliktów w swoim sercu oraz w ciele - po tym właśnie i za pośrednictwem tej surowej walki 
oraz doświadczenia będziemy przygotowani do pomagania. braciom, do pomagania bliźnim w 
ich trudnościach, pomagania im w zwyciężaniu ich oblężeń i słabości.   
-------- 

Przyp.27: 7 Dusza nasycona=> osoba, człowiek. 
głodnej duszy=> istota, osoba. 

Przyp.27:20 Piekło=> szeol, grób. 
nie są nasycone=> nie można dostatecznie zapełnić. 

Przyp.28: 9 Obrzydliwością=> nie będzie wysłuchana. 

Przyp.28:20 Przyczynia błogosławieństwa=> odpowiednio do jego gorliwości. 

Przyp.29: 1 Zatwardza kark=> to podobieństwo pochodzi od nie dających się ujarzmić wołów. 

Przyp.29: 2 Sprawiedliwi=> Chrystus Pan i Jego współdziedzice. 

Przyp.29:11 Wszystkiego ducha=> ruach, umysł, plany, zamiary. 

Przyp.29:25 Strach człowieczy=> i ludzkich kościołów. 

Przyp.30:15 Nie nasycone=> nie mogą być nasycone. 

Przyp.30:16 Grób=> szeol, śmierć. 

Przyp.31: 7 Niech się napije=> porada króla Lemuela stoi w sprzeczności do innych Pism. 

Kazn. 1: 4 Lecz ziemia=> Literalna ziemia. 
Na wieli stoi=> Na przekór wszystkim prawie naukom Chrześcijaństwa. 

Kazn. 1:13 I przyłożyłem=> Gdy nadejdzie 1000-lecie, aby mogli skorzystać z tego, czego się nauczyli. 

Kazn. 3:19 Bo przypadek=> Śmierć. 
Jednaki=> To samo. 
Ducha jednakiego=> Jednakowy rodzaj ducha Ruach, ducha żywota. 
   Różnica polega na organizmie. 

Kazn. 3:21 A któż wie=> Kto może udowodnić powszechną teorię. 
Duch synów ludzkich=> Że Ruach, dech żywota człowieka. 
Duch bydlęcy=> Że Ruach, duch zwierząt. 

Kazn. 4:17 Strzeż nogi twej=> Uważaj na swoje stanowisko, swoje postępowanie. 

Kazn. 5: 1 Przed obliczem Bożym=> Mając na względzie, że "nie masz żadnego stworzenia, któreby nie 
było jawne przed obliczem jego". Żyd.4:13. 
Albowiem Bóg=> Nasz sędzia. 
Jest na niebie=> na tronie. 
A ty na ziemi=> Na sądzie przed Bogiem. 
Słów twoich mało będzie=> Bezrozumnych, ordynarnych, nierozważnych, lecz wypowiedziane 
jakby przed Bogiem, więc mają być rozumne i z zastanowieniem. 

Kazn. 5: 3 Gdy co poślubisz=> Uczynisz przymierze lub obietnicę. 

Kazn. 6: 9 Utrapienie ducha=> Ruach, umysł, usposobienie. 

Kazn. 7: 8 Cierpliwego ducha=> Ruach, umysł, usposobienie. 

Kazn. 7: 9 Porywczy w duchu=> Ruach, umysł, usposobienie. 

Kazn. 7:14 W dzień zły=> Wyraz "złych" przetłumaczony "zło". "Stwarzam złe" Ja Pan. Iz.45:7. 

Kazn. 7:16 Nazbyt sprawiedliwym=> Jeżeli chcesz zdobyć samolubne zadowolenie w teraźniejszym życiu 
jak ja (Salomon) spróbuj. 

Kazn. 7:29 Człowieka dobrego=> "Stworzył Bóg człowieka na wyobrażenie swoje". 1Moj.1:27. 
Rozmaitymi myślami=> Stali się wynalazcami złych rzeczy. 

Kazn. 8: 8 Nad żywotem=> Ruach, iskra życia, dech żywota. 



Kazn. 9: 5 Bo ci co żyją=> Nawet najmniej inteligentni. 
O niczym nie wiedzą=> W przeciwieństwie do nauki spirytystów. 
W zapamiętanie=> Pospolicie bywa zapomniana. 

Kazn. 9: 6 Już zginęła=> Są w stanie zupełnej nieświadomości. 
Nie mają działu=> Żadnego zainteresowania. 
Na wieki=> Olam, znaczy długi, nieokreślony czas. 

Kazn. 9:10 Według możności=> Salomon w tych słowach pokazuje, że brak naturalnej mądrości, 
umiejętności, wyrozumienia, rady i mocy sprowadza śmierć; to samo można zastosować w 
znaczeniu duchowym. 
Żadnej pracy=> Dobrej lub złej, chwalenia lub przeklinania. 
   "Umarli nie będą chwalili Pana, ani kto z tych co zstępują do miejsca milczenia". Ps.115:17. 
   Świat w ogólności będzie wzbudzony takim, jaki poszedł do grobu. 
Ani myśli=> Planowanie o dobrym lub myślenie o złym. 
Ani umiejętności=> Złej lub dobrej. 
   "Będąli zacni synowie jego, tego on nie wie; jeśli wzgardzeni, on nie baczy". Ij.14:21. 
W grobie=> Szeol, śmierć. 
   Jeżeli Bóg "Chce aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do znajomości prawdy przyszli". (tym.2:4) 
przeto ci co umarli w nieświadomości, muszą otrzymać znajomość po wyjściu z grobów. 
Do którego=> ty=> Dusza, istota obdarzona czuciem. 
Idziesz=> Bez względu czy był za życia dobrym lub złym. 

Kazn.10:12 Wargi głupiego=> Nierozumne, bezcelowe mowy. 

Kazn.11: 3 Tam zostanie=> "Albowiem nie masz żadnej pracy, ani myśli, ani mądrości w grobie". Kazn.9:10. 

Kazn.11: 6 ______________________  
MANNA - 29 GRUDNIA   
-------- 
Wszyscy, będący ludem Pańskim, w miarę jak pragną być sługami Prawdy, powinni ciągle być w 
pogotowiu, by dostrzegać sposobności służby i spodziewać się, że Pan będzie ich prowadził i 
używał. Gdziekolwiek dostrzegamy oznaki oddania dla Pana i Jego Słowa powinniśmy podać 
pomocną dłoń. Powinniśmy też być czujni, by udzielać drugim z tego błogosławieństwa, które 
sami otrzymaliśmy, oceniając je jako główną sprawę życia tych, którzy samych siebie poświęcili 
na służbę Królowi królów.   
-------- 

Kazn.12: 1 We dni młodości=> Naśladuj innej drogi w życiu niż Salomon. 
Nastaną złe dni=> Opuszczenie sił fizycznych i różne słabości. 

Kazn.12: 2 Niż się zaćmi=> Przyjdzie osłabienie fizyczne i umysłowe. 
Obłoki=> Kłopoty. 

Kazn.12: 3 Stróże domowi=> Ramiona i ręce. 
Zachwieją się=> Nie zdolne podtrzymywać ciężar ciała. 
Mężowie duży=> Nogi. 
Melący=> Zęby. 
Ustaną=> Wykonywać swoją czynność. 
i=> Różne umysłowe zdolności. 
Zaćmią się=> Stracą blask. 

Kazn.12: 4 Zawrą się=> Z powodu podeszłego wieku, mało co ma wspólnego z młodą generacją. 
Na głos ptaszy=> Rano dla braku dobrego snu. 
Ustaną=> Ustępujące siły, przestaje się zachwycać ziemskim urokiem. 

Kazn.12: 6 Sznur srebrny=> Nić życia. 
Czasza złota=> Ciało, które zawiera w sobie krew. 
Wiadro=> Płuca, które wciągają w siebie życie z otaczającego powietrza. 
Koło=> Serce. 

Kazn.12: 7 Wróci się proch=> Z którego umierające ciało jest złożone. 
Jako przedtem był=> Bez życia -- proch ziemi. 
A duch=> Ruach, duch żywota, prawo do życia, siła ożywiająca. 
Wróci do Boga=> Powróci do Niego, lecz nie osoba lub rzecz, lecz prawo lub przywilej. 
Podobnie gdy kto wydał zezwolenie, a potem to pozwolenie cofnął. 
   W tym znaczeniu, że nie znajduje się więcej pod kontrolą i nie może być więcej odzyskany jak 
tylko przez moc bożą. 
Który go dał=> W ten sposób człowiek został doprowadzony do stanu, zanim był stworzony. 

Kazn.12:14 Czy dobrą czy złą=> "Na każdym miejscu oczy Pańskie upatrują złe i dobre". Przyp.15:3. 

Pieśń. 1: 2 Niż wino=> Symbol na doktryny. 

Pieśń. 1: 3 Jako olejek=> Symbol na Ducha Św. 



Pieśń. 1: 5 Jeruzalemskie=> Symbol na Królestwo Boże. 

Pieśń. 1: 7 Dusza moja=> Istota, uczucia. 

Pieśń. 1:11 Klejnotów złotych=> Symbol na Boską naturę. 
Nakrapianiem srebrnym=> Symbol na Prawdę. 

Pieśń. 1:13 Snopek Myrry=> Symbol na mądrość. 

Pieśń. 1:17 Cedrowe=> Symbol na żywot wieczny na ziemi. 

Pieśń. 2: 3 Owoc jego=> Symbol na owoce ducha. 

Pieśń. 2: 4 W domu wina=> "Przepasze się i posadzi ich przy stole, a przechodząc będzie im usługiwał". 
(Łuk.12:37). Przy swym Wtórym Przyjściu. 

Pieśń. 2: 8 Po tych górach=> Królestwach. 
Po tych pagórkach=> Mniej autokratyczne rządy. 

Pieśń. 2:13 Figowe drzewo=> Symbol na naród Żydowski. 
Winne krzewy rozkwitłe=> Dojrzały owoc charakteru. 

Pieśń. 2:14 Gołębico moja=> Czysta, bez zmazy, łagodna, bezbronna, bezradna, bojaźliwa; jedyny sposób 
ocalenia to ucieczka. 
W rozpadlinach skalnych=> Skała Wieków. 

Pieśń. 2:15 ______________________  
MANNA - 30 LIPCA 
---------------------- 
Wielu postępuje niedbale wobec samych siebie w odniesieniu do niewielkich wykroczeń 
przeciwko swoim ślubom poświęcenia, mówiąc: Po co taka ostrożność i takie powszechne 
odróżnianie się w życiu od świata? O! w tym jest wielka korzyść, bo zwycięstwa w małych 
rzeczach przygotowują do większych rzeczy i umożliwiają ich osiągnięcie. I na odwrót, poddanie 
się woli ciała w małych rzeczach oznacza pewną porażkę w całej walce. My, którzy staliśmy się 
naśladowcami Jezusa Chrystusa wiemy, że będziemy próbowani (o ile próbowanie nas już się 
nie rozpoczęło) i powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że tylko wtedy, kiedy zapieramy się 
samych siebie w małych sprawach życia, kiedy uśmiercamy naturalne pragnienia ciała w 
odniesieniu do pożywienia, ubioru, postępowania itp., staniemy się silnymi duchowo i będziemy 
w stanie "zwyciężyć". 
---------------------- 

Pieśń. 2:17 Okazał ten dzień=> Dzień 1000-lecia. 
Bądź podobny=> Chrystus Jezus. 

Pieśń. 3: 6 Okurzona myrrą=> Symbol na mądrość. 
Kadzidłem drogim=> Wyobraża uwielbienie. 

Pieśń. 3: 9 Król Salomon=> Typ na Chrystusa. 

Pieśń. 3:10 Srebrne=> Symbol na Prawdę. 
Złoty=> Symbol na Boską Naturę. 
Szkarłatne=> Symbol na królewskość. 
Jerozolimskich=> Symbol na Królestwo Boże. 

Pieśń. 4: 3 Sznur karmazynowy=> Symbol na krew odkupienia. 

Pieśń. 4: 6 Ten dzień=> Dzień 1000-lecia. 
Wnijdę=> Jezus Chrystus. 
Na górę myrry=> Symbol na mądrość. 
Pagórek kadzidła.=> Wyobraża uwielbienie. 

Pieśń. 4:10 Niż wino=> Symbol na doktryny. 
Maści twoich=> Symbol na Ducha Św. 

Pieśń. 4:11 I mleko=> Pokarm dla duchowych niemowląt. 

Pieśń. 4:13 Jabłek granatowych=> Symbol na obfitość owocu dzieła okupu Chrystusa. 
Owocem wdzięcznym=> Symbol na owoce ducha. 

Pieśń. 4:14 Kasja=> Symbol na umiejętność otrzymaną ze Słowa Bożego. 
I cynamonu=> Symbol na wyrozumienie otrzymane od Boga. 
Drzewa kadzidłowe=> Wyobraża serdeczne uwielbienie. 
Myrry=> Symbol na mądrość. 

Pieśń. 4:15 O źródło=> Symbol na Słowo Boże. 
Wód żywych=> Symbol na Prawdę. 

Pieśń. 5: 1 Zbieram myrrę=> Symbol na mądrość. 
Piję wino=> Symbol na doktryny. 
Z mlekiem=> Pokarm dla duchowych niemowląt. 

Pieśń. 5: 2 Głos miłego=> Chrystus przy Wtórym Przyjściu. 
Kołaczącego=> "Oto stoję u drzwi i kołaczę". Obj.3:20. 
Gołębico moja=> Symbol czystości i pokoju. 



Pieśń. 5: 3 Zewlekła suknię=> Jest to tłumaczenie się W.G. z powodu braku czujności i nie otworzeniu 
zaraz kołaczącemu by wyszedł. 

Pieśń. 5: 5 Myrra=> Symbol na mądrość. 

Pieśń. 5: 7 Po mieście=> Chrześcijaństwo Babilon. 
Stróże murów=> Symbol na władze świeckie. 

Pieśń. 5:10 Nad innych dziesięć tysięcy=> W oczach Oblubienicy, Kościoła. 

Pieśń. 5:11 Szczerego złota=> Symbol na Boską Naturę. 

Pieśń. 5:12 Wody=> Symbol na Prawdę. 
Umyte w mleku=> Symbol na podstawę Prawdy. 

Pieśń. 5:13 Cieknąca myrra=> Symbol na mądrość. 

Pieśń. 5:15 Jako cedry=> Symbol na żywot wieczny na ziemi. 

Pieśń. 5:16 Usta jego=> Wymowa. 
Jest pożądany=> Chrystus w oczach Kościoła. Jednakże dla grzeszników, nienawistnych serc 
upadłych ludzi "Nie mający piękności, ani kształtu". Iz.53:2. 
Przyjaciel mój=> Najważniejszym ze wszystkich skarbów duchowych jest osobliwa przyjaźń i 
miłość Chrystusa. 

Pieśń. 6: 8 Gołębica moja=> Symbol czystości i pokoju. 

Pieśń. 6: 9 Jako zorza=> Symbol na 1000-lecie. 
Piękna jako miesiąc=> Symbol na Zakon. 
Czysta jako słońce=> Symbol na światło ewangelicznej Prawdy. 
Z chorągwiami=> Symbol na chorągiew Prawdy Bożej. 

Pieśń. 6:10 Owoce rosnące=> Symbol na owoce ducha. 
Jabłonie granatowe=> Symbol na obfitość owocu dzieła okupu Chrystusa. 

Pieśń. 7: 2 Bróg pszenicy=> Symbol Prawdy. 

Pieśń. 7: 9 Wino wyborowe=> Symbol na doktryny. 

Pieśń. 7:12 Zawiązują grona=> Dojrzały owoc charakteru. 
Jabłka granatowe=> Symbol na obfitość owocu dzieła okupu Chrystusa. 

Pieśń. 8: 2 Pić wino=> Symbol na doktryny. 
Z jabłek granatowych=> Symbol na obfitość owocu dzieła okupu Chrystusa. 

Pieśń. 8: 4 Córki Jeruzalemskie=> Symbol na Królestwo Boże. 

Pieśń. 8: 5 Któraż to jest=> Protestujący Kościół Boży. 
Co występuje=> Przychodzi do znaczenia. 
Z puszczy=> Przy końcu 1260 lat przebywania w odosobnieniu i władzy papieskiej od roku 539 
do 1799. 

Pieśń. 8: 6 Twarda jak grób=> Szeol, który ogarnia cały rodzaj ludzki. 
________________________ 
MANNA - 5 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Jednym z wielkich wrogów jest zazdrość, z którą każdy chrześcijanin się styka. Tego wroga, jako 
nieprzyjaciela Boga, człowieka i każdej dobrej zasady, powinno się zabić natychmiast, gdy się 
go dostrzeże. I w jakim stopniu nawet chwilowa obecność zazdrości pokala serce, w takim 
stopniu powinno się je oczyścić przez przywołanie ducha świętości i miłości. Zazdrość jest 
okrutnym potworem sama w sobie, ale nie tylko, jej jadowite kły zadają niechybny ból i 
udręczenie drugim, powodując nieszczęście i ostateczne zniszczenie tych, którzy ją do siebie 
dopuszczają. Zazdrość jest grzechem w myśli i złem w myśli, zdolnym szybko doprowadzić do 
grzechu i zła w czynie. Umysł, jeśli raz został zatruty zazdrością, z wielkim trudem może się z 
niej oczyścić całkowicie, tak szybko ona wszystkiemu wokoło siebie nadaje własną barwę i 
własne znamię. 
---------------------- 

Pieśń. 8: 9 Jeśliże jest murem=> Symbol na władze cywilne. 
Pałac srebrny=> Symbol na Prawdę. 
Deskami cedrowymi=> Symbol na doskonały żywot ludzki. 

Iz. 1: 2 Słuchajcie niebiosa=> Duchowe władze kościelne. 
A ty ziemio=> Społeczeństwo. 
Wywyższył=> Wyniósł wysoko w znaczeniu. 
Synów=> Izrael, wyobrażający nominalne chrześcijaństwo. 

Iz. 1: 3 Żłób pana swego=> Wół i osioł wiedzą dobrze o miejscu, gdzie są karmieni i tam wracają, przez 
co pokazują więcej roztropności od tych ludzi, którzy zapominają o stole Pańskim, a raczej 
przyjmują pokarm ze stołów babilońskich, lub ze stołów diabelskich, gdzie wszystko jest 
nieczyste przez uczestnictwo z nieczystymi. 
Nie zrozumiewa=> Łatwo tacy zapominają gdzie otrzymali pierwszy pokarm. 



Iz. 1: 5 Głowa chora=> Jako skutek pożywania pokarmów ze stołów pełnych zwracania, tj. wstrętnych 
nauk. 

Iz. 1: 6 Nic całego=> "Nie masz sprawiedliwego ani jednego", Rzym.3:10. 
Rany zgniłe=> Umysłowo i fizycznie chorzy. 

Iz. 1: 8 Córka Syońska=> Nominalne Królestwo Boże (w Izraelu przed Chrystusem). 
Jako budka=> Tymczasowo wystawiona. 

Iz. 1: 9 Trochę ostatków=> Większość Izraela potknęła się z powodu zatwardziałości serca. 
Jako Sodoma=> Odcięci zostali od łaski Bożej, aż do Tysiąclecia. 

Iz. 1:16 Omyjcie się=> Przestańcie źle czynić, na ile to możliwe. 

Iz. 1:17 Szukajcie sądu=> Bądźcie zawsze po stronie Prawdy i Sprawiedliwości, pragnąc czynić co jest 
sprawiedliwego ze wszystkimi, z którymi obcujecie. 
Podźwignij uciśnionego=> Bądź uczynnym, gotowym i chętnym, by ulżyć ciężaru, który 
przygniata wzdychające ludzkie stworzenie, na ile to leży w twojej możności. 
Sąd czyńcie sierocie=> Pamiętaj, ażebyś tym, co nie mają możności bronić się, nie czynił 
szkody. 
O krzywdę wdowy=> Miej sympatię dla bezradnych i wstawiaj się za nimi. 

Iz. 1:18 Rozpierajmy się=> Człowiek jest wezwany, by używał rozumu przy badaniu Słowa Bożego. Bóg 
uznaje tym sposobem obraz w człowieku nawet w jego upadłym stanie. Religie pogan, a nawet 
do pewnego stopnia i nominalne chrześcijaństwo, starają się tę swobodę ograniczyć, a 
przeważnie starają się utrzymać wyobraźnię, przesąd i bojaźń. 
Choćby były czerwone=> Fakt uznawany przez niektórych Żydów, podczas wielkiego Dnia 
Pojednania. 
Jako śnieg zbieleją=> Jeżeli patrzy się na przedmiot koloru karmazynowego, lub karminowego 
przez szkło czerwone, natenczas te kolory wydają się być białymi. Tym sposobem życie nasze 
splamione grzechem, przez krew Chrystusa Pan Bóg patrząc na nie, liczy ich białymi. 
Czerwone jak karmazyn=> Najtrwalsza ze starożytnych farb. 

Iz. 1:19 Dóbr ziemi=> Dla człowieka ziemskiego obietnica ta odnosi się do rzeczy ziemskich, zaś dla 
duchowego do rzeczy duchowych. 

Iz. 1:21 Miasto wierne=> Pierwotny Kościół - chrześcijaństwo. 
Stało się nierządnicą=> Symbol na odstępczy kościół - Babilon mistyczny. 

Iz. 1:26 Przywrócę sędziów=> "Miasto ojców twych, będziesz mieć synów swych, których postanowisz 
książętami po wszystkiej ziemi", Psalm 45:17. 
Jak przedtem=> To wskazuje, że pierwszy okres sędziów był szczególniejszym 
błogosławieństwem dla Izraela. 

Iz. 1:28 Starci będą=> Dobrowolni grzesznicy. To jest przeciwne do teorii uniwersalistów. 

Iz. 2: 2 Góra domu Pańskiego=> Królestwo domu Jehowy. 
Na wierzchu gór=> Opanuje wszystkie królestwa ziemskie. 
I wywyższy się=> To wywyższenie już się zaczęło w kwietniu 1878 roku (zapoczątkowane 
zmartwychwstaniem apostołów i innych z Wieku Ewangelii, a w ucisku następuje dalszy ciąg 
przemiany ostatnich na stan duchowej chwały). 

Iz. 2: 3 Na górę Pańską=> Królestwo Boga Jehowy. 
Będziemy chodzili=> "Wszystkie ścieżki Pańskie są miłosierdziem i Prawdą", Psalm 25:10. "Bo 
się nawrócą do Pana, a On się da im ubłagać i uzdrowi ich", Izaj.19:22. 
Albowiem z Syonu=> Z duchowej fazy Królestwa, uwielbionego Kościoła - Głowy i Ciała. 
Słowo Pańskie=> Boskie poselstwo przez "książąt" (starożytnych świętych). 
Z Jeruzalemu=> Stolicy ziemskiej fazy Królestwa. 

Iz. 2: 4 I będzie sądził=> Najpierw sąd się odbywa podczas wielkiego ucisku. 
I przekują=> Jako skutek sądu i karania Pańskiego (narody przekują miecze na lemiesze), 
wprowadzi On Swoje prawo i słowo. 

Iz. 2: 5 Domie Jakubowy=> Izrael. 
Chodźmy w światłości=> W Prawdzie. 

Iz. 2: 8 Końmi=> Ulubione fałszywe nauki. 
Wozom ich=> Organizacje światowe. 
Bałwanami=> Bóstwa, jak miłość pieniędzy, przyjemności, itp. 

Iz. 2:11 Dnia onego=> W dzień ucisku wielkiego. 

Iz. 2:15 Mur obronny=> Symbol na władzę cywilną. 

Iz. 2:19 Aby potarł ziemię=> Społeczeństwo. 
Gdy powstanie=> Obejmie władzę i dowództwo. "Tego czasu [wielkiego ucisku od roku 1914] 
powstanie Michał książe wielki [Chrystus]", Daniel 12:1. 
(Aby wstrząsnął) Ziemię=> Układ i porządek społeczny. 

Iz. 2:20 Dnia onego=> W czasie wielkiego ucisku. 



Iz. 2:21 Strachem Pańskim=> Obawą Jego sądu, który w sposób naturalny spowoduje wielki ucisk. 

Iz. 2:22 Ufać w człowieku=> Nadszedł czas, żeby lud Boży uznał w Panu jedynego swego Króla i 
Wodza. 

Iz. 4: 1 W on dzień=> Czas, w którym obecnie żyjemy. 
Siedem niewiast=> (Siedem w Piśmie Świętym oznacza całość, a niewiasta oznacza kościół, 
przeto) wszystkie kościoły i sekty, które razem wziąwszy, tworzą system mistycznego Babilonu 
(a które uchwyciły się). 
Jednego męża=> Chrystusa, mówiąc: 
Chleb swój jeść będziemy=> Mamy swoje własne doktryny naukowe, a nie biblijne. 
Odzieniem swym=> Mamy własną sprawiedliwość i nie potrzebujemy "szaty" Chrystusowej 
sprawiedliwości. 
Od imienia twego=> Zwać się tylko będziemy chrześcijanami. 
Pohańbienie nasze=> Chrześcijaństwa. Będzie ono tylko pod płaszczem pozoru, że jest 
prawdziwym Kościołem. 

Iz. 4: 4 Córek Syońskich=> Nominalne królestwo Boże (w Izraelu przed Chrystusem). 

Iz. 4: 6 Namiotem=> Gdziekolwiek znajduje się kilka osób ofiarowanych, tam jest Przybytek Boży. 
Przed powodzią=> Przed burzą życiową. 

Iz. 5: 1 O winnicy=> Naród żydowski. "Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę i ogrodził ją 
murem", Mat.21:33. 

Iz. 5: 2 Wybornymi krzewami=> Odnosi się szczególnie do starszych ludu izraelskiego. 
Zbudował wieżę=> Wieża wyobraża proroka. 
Aby wydała grona=> Dojrzały owoc charakteru. 

Iz. 5: 6 Dżdżu nie spuszczały=> Symbol na Prawdę Bożą. 

Iz. 5: 7 Oczekiwał sądu=> Sprawiedliwości. 
A oto uciśnienie=> Od ciemięzców. 

Iz. 5: 8 Biada wam=> Szczególnie w czasie ucisku tak narodowi izraelskiemu, jak i nominalnemu 
chrześcijaństwu. 
Rolę do roli=> Zgromadźcie bogactwa, macie kontrolę nad ziemię, narzędziami pracy i nad 
wszystkimi, co daje bogactwo i władza. 
Miejsca nie staje=> Dla biednych. Ten stan rzeczy ma miejsce w niektórych częściach Europy 
(około 1900 roku), gdzie prywatni właściciele ziemi nie pozwalali ludziom się osiedlać. 

Iz. 5: 9 Bez obywatela=> W czasie wielkiego ucisku, najpiękniejsze i najbogatsze rezydencje będą 
opuszczone, z powodu niebezpieczeństwa lub dlatego, że ich właściciele będą zamordowani. 

Iz. 5:10 Do tego=> Gdy czas ucisku będzie w swej pełni rozwinięty, korzyści z wielkich posiadłości będą 
tak małe, że przyprowadzą do ruiny prywatnych właścicieli. 

Iz. 5:11 Za pijaństwem=> Symbol na fałszywe nauki. 

Iz. 5:12 Piszczałka=> Organy. 
Nie patrzą=> "Wszystka myśl jego, że nie masz Boga", Psalm 10:4. 
Uczynki rąk=> Bożych - Plan Jego. 

Iz. 5:13 Lud mój=> Ci, którzy się przyznają, iż są ludem Bożym, chrześcijanie z imienia. 
W niewolę pójdzie=> Ambitni przywódcy ludu, którzy przywłaszczyli sobie władzę nad ludem 
Bożym, a Słowo Jego uczynili bez znaczenia. 
Nie ma umiejętności=> Chrześcijaństwo nie ma znajomości planu Bożego i nie znajduje się w 
stanie serca i umysłu odpowiednio, ażeby mogli poddać się pod naukę i kierownictwo Boże. 
Zacni jego=> Papieże, biskupi i kler. 
Będą głodnymi=> "Poślę głód na ziemię, nie głód chleba, ani pragnienie wody, ale słuchania 
Słowa Bożego", Amos 8:11. 
Wyschnie od pragnienia=> Ponieważ ich nauczyciele nie mogą dostarczyć odpowiedniego 
wyjaśnienia i nie mogą harmonizować Pism. 

Iz. 5:14 Przeto piekło=> Szeol. Izrael stracił zupełnie wpływ i stał się jakoby umarły. 
Zstąpią do niego=> (Do szeolu, grobu). Podczas czasu ucisku prawdopodobnie, że wielka liczba 
ludzi zginie na ziemi, lecz zniszczenie szczególnie rozszerzy się na system babiloński z licznymi 
jego odnogami, jak polityczny, finansowy, społeczny i religijny, by przyjąć go do grobu. 

Iz. 5:15 Oczu wyniosłych=> Tych, którzy się wywyższają nad innych ludzi. 
Zniżone będą=> W czasie, gdy wiele nierówności będzie wyprostowanych w on dzień Pański. 

Iz. 5:16 Wywyższony w sądzie=> Będzie to wynik czasu ucisku. 

Iz. 5:17 Bogaczów=> Którzy wzbogacili się często krzywdą drugich. 
Przychodnie pustyni=> Pan zajmie się sprawą biednych i potrzebujących w Swój sposób. 

Iz. 5:18 Biada=> W teraźniejszym życiu. 
Tym=> Szczególnie nauczycielom mistycznego Babilonu. 



Powrozami marności=> Którzy sami się zwodzą, wyobrażając sobie, że ich różne 
przedsiębiorstwa i wynalazki są dziełem Bożym. 
A grzech=> Kłamstwo i obłuda ich. 
Powrozem wozowym=> Tak mocno są do tego kłamstwa przywiązani, że nie mogą się uwolnić (i 
dla tego rodzaju ludzi potrzebny jest czas wielkiego ucisku, aby ich poniżyć i oderwać od złych 
rzeczy). 

Iz. 5:19 Którzy mówią=> Przez swoje postępowanie. 
Niech się pośpieszy=> Pan (z wykonaniem Swego dzieła). 

Iz. 5:20 Biada tym=> Tak szatanowi, jak i jego sprzymierzeńcom, a szczególnie klerowi, którzy: 
Zło dobrym zowią=> Twierdząc, że zło jakie działa w człowieku, jest działalnością Bożą. 
Dobre zowią złem=> Przypisując Bogu zło, którego dzieło jest doskonałe. 
Ciemność za światłość=> Przedstawiają naukę o wiecznych mękach jako Ewangelię wesołej 
nowiny. 
Światłość za ciemność=> Przedstawiają Prawdę jako wynalazek diabelski. 

Iz. 5:21 Zdadzą się być mądrymi=> "Mądrość ich głupstwem jest u Boga", 1 Kor.3:19. 

Iz. 5:22 Biada tym=> W zbliżającym się czasie ucisku. 
Micnym na picie=> Opojeni duchem światowym, uważają się być ludem Bożym. 
Mężom dużym=> Ludzie w kościele, wpływowi i zdolni. 
Napoju mocnego=> Mieszanina ludzkich idei, nauk, zwyczajów z naukami ewangelicznymi 
zmieszane i fałszywie stosowane, nie mogą być pojęte, więc nazwane są "tajemnicą". 

Iz. 5:23 Którzy=> W przemówieniach pogrzebowych. 
Usprawiedliwiają niezbożnego=> Uważają go za godnego pójścia do nieba. 
Za podarki=> Od ludzi. 
Odejmują=> Przez oszczerstwo i plotki. 
Sprawiedliwość sprawiedliwych=> Ludzi, którzy wyszli z mistycznego Babilonu, rujnując ich 
dobre imię. 

Iz. 5:24 Paździerze=> Symbol na tradycję i ich wpływ na charakter. 

Iz. 5:25 Zatrzęsły się góry=> Rządy stare w ucisku. 

Iz. 5:28 Jako burza=> Symbol czasu ucisku. 

Iz. 5:30 Na ziemię=> Ustrój społeczny. 
Światło=> W nominalnym kościele. 

Iz. 6: 1 Widziałem Pana=> "Adonai", Jezus, "Posłannik Przymierza". 
Na stolicy=> "Biały tron" Tysiąclecia - Milenium. 
Napełnił kościół=> Prawdziwy. 

Iz. 6: 3 Święty Pan=> Bóg Jehowa reprezentowany przez "Posłannika Przymierza". 
Pełna chwały Jego=> "Ziemia cała napełniona będzie znajomością Pańską", Abakuk 2:14. To 
odnosi się jeszcze do przyszłości. 

Iz. 6: 4 Głosu wołającego=> "Głosu Archanioła". 
Pełny był dymu=> Wspomnienie na zniszczenie jakie się stanie. 

Iz. 6: 5 Biada mnie=> Najpierwszą myślą dziecka Bożego kiedy zacznie pojmować chwalebny charakter 
Boga, winno być ubolewanie nad swoją niedoskonałością. 
Króla widziały oczy moje=> Bóg Jehowa reprezentowany przez "Posłannika Przymierza". 
"Ziemia cała napełniona będzie znajomością Pańską", Abak.2:14. To odnosi się jeszcze do 
przyszłości. 

Iz. 6: 9 Nie zrozumiejcie=> Tradycja podaje, że prorok Izajasz za to proroctwo został przecięty piłą. 

Iz. 7: 2 Od wiatru=> "Ruach", siła niewidzialna. 

Iz. 7:14 Imię jego Emanuel=> To wyrażenie bywa używane w modlitwach odmawianych przez Żydów 
przy kamieniach pozostałych po ich świątyni w Jerozolimie. 

Iz. 8: 9 Przepaszczcie się=> Złączcie się kościoły babilońskie. 

Iz. 8:10 Namówcie się=> Do federacji. 

Iz. 8:12 Sprzysiężenie=> Społeczna lub kościelna federacja. 

Iz. 8:13 Pana poświęcajcie=> Jehowę. 
bojaźnią waszą=> bójmy się, by się w czym Mu nie spodobać. 

Iz. 8:14 A będzie wam=> Jezus Chrystus, a nie Bóg Jehowa. 
Poświęceniem=> Małemu Stadku. 
Lecz=> Z powodu nie przyjęcia Go w sposób jaki On przyszedł i z powodu krzyża (tak dla Izraela 
dawniej, jak obecnie dla chrześcijaństwa, stał się): 
Kamieniem obrażenia=> Stanął w drodze krytykom Biblii, ewolucjonistom, itp.. Pan Bóg tak 
sporządził te sprawy, że jedynie prawdziwie ofiarowani będą zachowani od potknięcia się i 
upadku w błędy w ten dzień zły. 
Obydwom domom=> Nominalnemu domowi izraelskiemu oraz domowi chrześcijańskiemu. 



Iz. 8:16 Między uczniami=> Uczniami Jezusa, a nie Boga Jehowy lub Izajasza. 

Iz. 8:17 Tedy będę=> Jezus Chrystus. 
Oczekiwał Pana=> Boga Jehowę. 
Domu Jakubowego=> Naród żydowski. 

Iz. 8:18 Oto ja=> Jezus Chrystus. 
Które Pan=> Bóg Jehowa. 
Mi dał=> Jezusowi Chrystusowi. 
Górze Syon=> Królestwo Boże, prawdziwy Kościół. 

Iz. 8:19 U Boga swego=> Nie mając nic wspólnego ze złymi duchami. 
Miasto żywych=> Bóg ludziom zabronił mieć styczność ze złymi duchami. 

Iz. 8:20 Do świadectwa=> Mamy się zwracać do Biblii i sprawdzać, czy te rzeczy jakie głoszą ludzie są 
prawdziwe. "Szukajcie a znajdziecie", Mat.7:7. Bóg nie odsyła nas do katechizmów różnych 
wyznań. 
A jeśli nie chcą=> Prawdy mówić, jak w sprawie ustanowienia szkół niedzielnych. Jak  w sprawie 
nowoczesnego cudownego leczenia w tzw. świętych miejscach. Jak w nauce o wiecznych 
mękach, itp.. 
Według słowa tego=> Szczególnie pism apostolskich w wyjaśnianiu spraw Bożych. 
Nie masz w tym światła=> W tym, co niewłaściwie uczą w nominalnych kościołach. 

Iz. 9: 1 Ale jednak=> Cały ten wiersz, według rabina Cylkowa, należy do rozdziału 8, jako wiersz 23, i 
tak powinien być traktowany. 
Nie tak zaćmiona=> Nie będzie posępności na ziemi. 
Uciśniona będzie=> W tym, co już ucierpiała (nim będzie zdjęte zaćmienie z ziemi). 
Gdy obciążył=> Uczynił chwalebną. (zobacz: Jer.30:19). 

Iz. 9: 2 Bo lud=> Pierwotnie mieszkający w ziemi Zabulon i Neftali przy pierwszym przyjściu Chrystusa, 
odnosi się do wszystkich narodów przy wtórej Jego obecności. 
Ujrzy światłość=> "Wzejdzie słońce sprawiedliwości", Mal.4:2. "Choćbym też chodził w dolinie 
cienia śmierci", Psalm 23:4. 

Iz. 9: 3 Rozmnożyłeś=> Przez wzbudzenie z umarłych. 
Ten naród=> Pierwotnie naród żydowski, a w przyszłości ci, co okażą się posłusznymi nowemu 
rządowi w Tysiącleciu. 
Nie=> Ten wyraz opuść. (Rabin Cylkow tak tłumaczy: "Rozmnożyłeś ten naród, uczynisz wielką 
radość jego... ; rozradują się przed Tobą..."). 
Wielkiego wesela=> Wesołej radości. 
Czasu żniwa=> Wśród obfitości. 
Łupy dzielą=> Dzieląc to, co nie jest dla nich z prawa, lecz się im dostało w dziale. 

Iz. 9: 4 Jarzmo brzemienia=> Szatan założył na ludzkość jarzmo w postaci grzechu, smutku, boleści i 
śmierci. 
A laskę=> Uciśnienie i niewolnictwo. 
Za dni Madiańczyków=> Gdy armia Gedeona, wyobrażająca Małe Stadko, zaświeci swym 
światłem (w żniwie Kościoła) i spowoduje wielkie zwycięstwo przez sprowadzenie czasu ucisku 
(za pośrednictwem Prawdy Bożej opisanej w Biblii) na swoich nieprzyjaciół. Madianici 
wyobrażają świat, ciało i szatana. 

Iz. 9: 5 Wszystka bitwa=> Każda zwykła walka. 
Co ogniem spalono=> Wielkie zamieszanie będzie w nadchodzącym ucisku. Nastąpi zupełne 
zniszczenie broni szatańskiej i jego podwładnych sług, jakie odtąd (od wtórej obecności Pana, 
od roku 1874) są używane w wielkiej walce między grzechem i sprawiedliwością. "Który [to Bóg] 
uśmierza wojny, aż do kończyn ziemi", Psalm 46:10. 

Iz. 9: 6 Dziecię narodziło się=> Prorok mówił w przenośni czasu o przyszłości narodzeniu się Jezusa. 
A syn=> Dar Boży, jaki uczynił ze Swego Syna od Jordanu, a kończąc na krzyżu. 
Dany jest=> "Darem Bożym jest żywot wieczny w Chrystusie", Rzym.6:23. 
Panowanie będzie=> Jezusa nad ziemią w Tysiącleciu. 
Na ramieniu jego=> Władza i sława spoczywać będzie na Jezusie Chrystusie. 
Imię jego=> W oczach tych ludzi, którzy Go odrzucili, będzie: 
Dziwny, radny=> On jest najwspanialszym w całej rodzinie Bożej istot duchowych. Jest On 
wodzem, nauczycielem, cudownym wzorem do naśladowania Go. 
Bóg mocny=> Władca. "Powstań o Boże, a sądź ziemię [społeczeństwo]", Psalm 82:8. "Stolica 
Twoja o Boże na wieki wieków", Psalm 45:7. "Przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy 
przez Niego przystępują do Boga", Żyd.7:25. 
Ojciec wieczności=> Tak nazwany jest Chrystus - Głowa i Ciało - który udzieli żywot wieczny 
ludzkości. 



Książę pokoju=> Ten, który ustanowi trwały pokój. "Jako jeden z książąt upadniecie", Psalm 
82:7. (Książę, o którym tu mowa to nasz Pan, który upadł w śmierć jak książę Adam, jednak Go 
śmierć nie utrzymała dłużej niżeli do dnia trzeciego. Tak samo Jego Ciało, Jego naśladowcy, w 
trzecim dniu tysiącletnim od złożenia Okupu przez Głowę - Jezusa - zostali wzbudzeni i są tam, 
gdzie jest ich Pan). Należy zauważyć, iż w całym tym wersecie pominięte jest imię "Jehowa". 

Iz. 9: 7 Ku rozmnożeniu=> W ustawicznym powodzeniu. 
Na stolicy Dawida=> Typ na władzę uwielbionego Chrystusa. 
Na królestwie jego=> Ziemska faza Królestwa Bożego. 
Aż je postanowi=> Królestwo Dawida upadło za czasów Sedekiasza, ostatniego króla z linii 
Dawida (i miało przeminąć 2 520 lat, zanim łaska Boża miała powracać do Izraela, by go 
powrotnie zgromadzić w ziemi Izraela, co wypełnia się w naszych oczach). 
W sądzie=> Kara będzie wymierzana za złe postępki, a nagroda za czyny dobre. 
Miłość Pana=> Boga Jehowy. 
Uczyni to=> Wypełni Bóg to, co zapowiedział w proroctwach. 

Iz. 9:18 Głóg i ciernie=> Niemożebna jest harmonia między protestantami miłującymi swobodę i wolność, 
a tyrańskim duchem papiestwa. 

Iz. 9:19 Jako strawa ognia=> Czas uciśnienia. 

Iz.10: 5 Rózdze=> Boska władza lub kontrola. 

Iz.10:22 Ostatek tylko=> Podczas żniwa Wieku Żydowskiego ogromna większość z powodu zaślepienia, 
pychy i zatwardziałości serca nie mogła być zbawioną. 

Iz.10:26 Porażę Madianitów=> Gdy armia Gedeona, wyobrażająca Małe Stadko, zaświeci swym światłem 
(w żniwie Kościoła) i spowoduje wielkie zwycięstwo przez sprowadzenie czasu ucisku (za 
pośrednictwem Prawdy Bożej opisanej w Biblii) na swoich nieprzyjaciół. Madianici wyobrażają 
świat, ciało i szatana. 

Iz.11: 1 Różczka=> Nowa latorośl duchowa, powstała z obietnicy Abrahama. 
Z korzenia jego=> W Palestynie winiarze mają zwyczaj obcinać krzew winny aż do korzenia, 
ażeby otrzymać nowy krzew. Pan Bóg w postępowaniu z narodem izraelskim uczynił podobnie. 

Iz.11: 2 Odpocznie na nim duch=> Lecz nie jako istota. 
Duch mądrości=> Patrz komentarz 2 Moj.30:23,24. 
Duch umiejętności=> Oparty na Jezusa przedludzkim istnieniu. "Znajomością swoją wielu 
usprawiedliwi sprawiedliwy sługa mój", Izaj.53:11. 
Bojaźni Pańskiej=> Cześć dla Boga Jehowy. 

Iz.11: 3 I będzie=> Chrystus. 
Słyszenia uszów=> Jak to muszą czynić ziemscy władcy, chociażby mieli najlepsze intencje. 

Iz.11: 4 W sprawiedliwości=> Z absolutną akuratnością. 
Uderzy ziemię=> Obecny porządek i ustrój społeczny w czasie ucisku (od roku 1914). 
Rózgą ust swoich=> Wyrokiem, który został już wypowiedziany. 
Duchem warg=> Siłą ducha Swej Prawdy. 
Zabije niezbożnika=> Proroctwo to wskazuje, że w czasie, gdy Królestwo Boże będzie 
ustanawiane na ziemi, będą żyli niegodziwi i źli ludzie. 

Iz.11: 5 Pasem biódr=> Mesjasz będzie wiernym sługą Boga Jehowy. 

Iz.11: 6 Mieszkał wilk=> Możebne w literalnym znaczeniu, jak również odnosi się do ludzi z wilczym 
usposobieniem. 
Z barankiem=> Tak w znaczeniu literalnym, jak może się odnosić do ludzi z podobnym do 
baranka usposobieniem. 
A małe dziecię=> Obraz tu przedstawiony odnosi się do ziemskiej, a nie duchowej fazy 
Królestwa i pokazuje czas naprawienia wszystkich rzeczy - restytucję - i nie ma nic do czynienia 
z nadzieją Kościoła Bożego. 
Rządzić ich będzie=> Będzie miało nad nimi władzę. Pierwotne usposobienie zwierząt dzikich 
będzie przywrócone do stanu, zanim człowiek upadł i utracił władzę. 

Iz.11: 7 Plewy jeść będzie=> A nie mięso, jak teraz. 

Iz.11: 9 Nie będą szkodzić=> Szkodzenie będzie surowo wzbronione. "I będzie ich rządził laską 
żelazną", Obj.2:27. "Nie będzie tam lwa", Izaj.35:9. Wszelka rzecz szkodliwa, bezużyteczna lub 
niewłaściwa, będzie zupełnie zniszczoną. 
Ani zabijać=> Mikroby różnych chorób i wszelka zaraza ustanie. 
Na górze świętej=> W Królestwie Bożym, bo "kamień", który uderzył w nogi posągu, stał się 
wielką górą, Daniel 2:34. 
Bo ziemia=> Przy końcu Tysiąclecia. Nie można tego stosować do obecnych czasów. 
Znajomością Pańską=> Która na ten czas okaże się ludziom, iż nie było to proroctwo 
niedorzecznością. "Bo mnie oni wszyscy poznają od najmniejszego z nich, aż do największego", 



Jer.31:34. Bóg "chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości Prawdy przyszli", 1 
Tym.2:4. 

Iz.11:10 Za korzeniem=> Jest to korzeń - starożytni święci. 
Za chorągiew=> Rodzajowi ludzkiemu będzie pokazane w ojcach starożytnych świętych, do 
czego człowiek będzie mógł dojść. 

Iz.11:13 Efraimowa=> Figura na chrześcijaństwo. 

Iz.12: 2 Nie ulęknie się=> "Umie Pan pobożnych z pokuszenia wyrwać", 2 Piotra 2:9. 
Pan Bóg mój=> Bóg Jehowa. Tytuł stosuje się jedynie do Ojca. 

Iz.13: 1 Brzemię Babilonu=> Babilon mistyczny - chrześcijaństwo. 

Iz.13: 2 Podnieście chorągiew=> Zasady ewangelicznej Prawdy pozbawionej błędów, które ją tak długo 
zaciemniały. 
Na górze wysokiej=> Między tymi, którzy mają stanowić prawdziwe Królestwo Boże w zarodku. 
Podwyższcie głos=> Opowiadajcie tę Prawdę wszędzie. 
Do nich=> Do zbłąkanych owiec trzody Pańskiej, które jeszcze znajdują się w mistycznym 
Babilonie. 
Niechaj=> Prawdziwe owce. 
Wnijdą w bramy książęce=> Niech doznają błogosławieństw uczestnicy Królestwo niebieskiego 
(ci z Małego Stadka). 

Iz.13: 4 Głos zgrai na górach=> Głos różnego mnóstwa w królestwach prowadzących walkę o prawa i 
swobodę (będąc niezadowoleni ze stanu rządów królewsko - obszarniczych, za co byli zwani 
"zgrają", ludźmi tylko pracującymi w pocie czoła, bez prawa korzystania z dóbr ziemskich). 
Głos i dźwięk=> "Gdyż sam Pan z okrzykiem i z głosem". 
Wojsko na wojnę=> Całe zastępy niezadowolonych mas w czasie ucisku. 

Iz.13: 8 Będą przestraszeni=> (Ludzie w ucisku). Każdy dziwić się będzie (dlaczego, jeśli jest Bóg, nie 
wtrąca się w te sprawy i nie ukróci tych bratobójczych walk?). 

Iz.13: 9 Oto dzień srogi idzie=> Przyszedł w roku 1914. 

Iz.13:10 Gwiazdy niebieskie=> Apostołowie. 
Zaćmi się słońce=> Światło Ewangelii, prawdy nauk o Chrystusie (zostaną zaćmione przez 
ludzi). 
A miesiąc=> Światło Prawa Mojżeszowego (nie będzie przez ludzi zrozumiane, nie będzie 
wydawać ludziom swego światła). 

Iz.13:11 Nieprawości ich=> Bogacenie się jednostek, nie zwracających uwagi na wołanie biednych i 
potrzebujących. 
Okrutników=> Tyranów. 

Iz.13:12 Nad szczere złoto=> Złoto utraci swą wartość w "dzień gniewu". 

Iz.13:13 Zatrzęsę niebem=> Władzą kościelną. 
Poruszy się ziemia=> Obecny układ społeczny. 

Iz.13:19 A Babilon=> Niezawodnie odnosi się to do literalnego Babilonu. 

Iz.14: 1 Zlituję się nad Jakubem=> Nad cielesnym Izraelem (gdyż duchowy Izrael nigdy w Piśmie 
Świętym nie występuje pod Jakubem). 

Iz.14: 4 Babilońskiemu=> Mistycznemu Babilonowi - chrześcijaństwu. 
Podatek złota=> Kościół stał się poborcą złota, złotym miastem. 

Iz.14: 7 Odpoczywa=> Wskutek ustanowienia Królestwa Bożego. 

Iz.14: 9 Piekło ze spodu=> Szeol, grób. 
Dla ciebie=> Dla zniszczenia babilońskiego chrześcijaństwa. 

Iz.14:11 Do piekła=> Szeolu, grobu, zapomnienia, a nie do ognia. 

Iz.14:12 Jutrzenko=> Pierwotne stanowisko szatana. W drugim znaczeniu tyczy literalnego i mistycznego 
Babilonu. 
Która wschodzisz rano=> Jeden z pierwszych aniołów stworzonych. 
Popalonyś na ziemię=> Ograniczony w mocy i działaniu. 

Iz.14:13 Wstąpię=> "Kto się wywyższa, będzie poniżony", Mat.23:13. 
Na niebo=> Do władzy duchowej, aby ująć kontrolę. 
Wywyższę moją stolicę=> Nad inne władze i panowanie. 
Nad gwiazdy Boże=> Nad innych synów Bożych. 
Na górze=> W królestwie ziemskim nad ludzkością. 
Zgromadzenia=> Ludu Bożego. 
Stronach północnych=> Plejady, znajdujące się na północy nieba uważane są jako środek 
wszechświata, tron Boga Jehowy. 

Iz.14:14 Równy Najwyższemu [Bogu]=> Monarchą nad rodzajem ludzkim. Szatan stał się 
przywłaszczycielem władzy Stwórcy, bez Jego upoważnienia, w przeciwieństwie do Prawa 



Bożego. To w przenośni odnosi się do papiestwa, ponieważ ono wyniosło się na podobieństwo 
szatana. 

Iz.14:15 Strącon do piekła=> Do szeolu, do grobu, a nie do ognia. "Strącona do piekła pycha twoja 
[szatanie]", Izaj.14:11. 

Iz.14:17 Więźniom swoim=> Pojmanym w śmierci. 

Iz.14:24 Tak będzie=> Że Plan Boży wypełni się. 

Iz.16: 5 Zgotowana stolica=> Przygotowana władza i panowanie. 
Dawidowa=> Typ na uwielbiony Kościół Boży. 

Iz.17:11 Tegoż poranku=> Zmartwychwstania w Tysiącleciu. 

Iz.17:12 Jako szum morski=> Wzburzone masy ludu. 

Iz.18: 1 Biada ziemi=> Stanom Zjednoczonym (gdy nadejść miało jej karanie w okresie wielkiego 
ucisku). 
Którą zaćmią skrzydła=> Zasłonięta była przez Opatrzność Bożą (do czasu), jako przytułek dla 
miłośników wolności i prawdy, uciekających ze świata. 
Która jest przy rzekach=> Odpowiada Stanom Zjednoczonym. 

Iz.18: 2 Posyła posłów=> Ze Stanów Zjednoczonych wysyłani byli posłańcy Prawdy Bożej. 
Posłowie prędcy=> Posłańcy światła, brzasku Tysiąclecia - książki, broszury, literatura, itp. 
Do narodu=> Do ludu świętego, królewskiego kapłaństwa. 
Splądrowanego=> Wypolerowanego doświadczeniami. 
Strasznego=> W swych doświadczeniach, jakie znosił w prześladowaniu. 
Narodu podeptanego=> Którego doświadczenie w życiu Pan tak zastosował, aby to było dla jego 
najwyższego dobra jako część Jego doświadczeń. 
Którego ziemię=> Niebo. 
Rzeki=> Śmierć. 
Rozerwały=> Podzieliły. Rzeka śmierci oddziela święty naród od jego posiadłości. 

Iz.18: 3 Chorągiew=> Zasady Prawdy. 
Na górach=> Królestwach ziemskich. 
W trąby trąbić=> Siódmą trąbę ostateczną, trąbę jubileuszową, umiejętności i wolności ludów. 

Iz.18: 6 Ptactwu=> Symbol sępów społecznych, jak anarchiści, itp. 

Iz.18: 7 Czasu onego=> Gdy rozejdzie się poselstwo prędkich posłańców (opowiadających o 
wprowadzeniu Królestwa Bożego i o wyzwoleniu rodzaju ludzkiego ze stanu śmierci). 
I będzie dar=> W postaci ludu Bożego dla świata. 
Na górze Syon=> Królestwo niebieskie. 

Iz.19: 1 Brzemię Egiptu=> Typ na królestwo ciemności, świat. 
Obłoku lekkim=> Czas ucisku (od roku 1914). 
Bałwany=> Ubóstwianie pieniędzy. 

Iz.19: 2 Egipcjan=> Typ na przeciwników ludu Bożego. 

Iz.19: 3 Wróżków=> Mający łączność ze złymi duchami. 

Iz.19: 8 Rybitwy=> Nauczyciele. 
Zarzucają wędkę=> Organizatorzy różnych sekt. 

Iz.19:10 Sadzawki dla ryb=> "Nefesz", dusze, istoty. 

Iz.19:19 Dnia onego=> Gdy wielki Zbawiciel wypuści na wolność pojmanych grzechem. 
Ołtarz Pański=> Wielka Piramida w Gizech. 
Wpośród ziemi=> Powierzchni ziemi. 
Egipskiej=> Typ na rodzaj ludzki próżnej filozofii i pozostający w nieświadomości o prawdziwym 
świetle Słowa Bożego. 
Przy granicy jego=> W niższym Egipcie. 

Iz.19:20 I będzie=> Wielka Piramida prawdopodobnie była zbudowana przez Melchizedeka około roku 
2170 przed Chrystusem. Ukończona około północy jesiennego porównania dnia z nocą, 
prawdziwy początek roku. Wtedy gwiazda Dragonis świeciła wprost do wejścia prowadzącego w 
dół, a zarazem wskazywała na Plejady. Wskazuje ona także fakty jak długość roku, odległość 
ziemi od słońca, itp. 
Będzie na znak=> Głównym zarysem Piramidy jest wierzchni kamień, który sam w sobie stanowi 
doskonałą piramidę, typ na Chrystusa. Kamień ten był wzorem na całą piramidę, na "kamień 
obrażenia i opokę odtrącenia", 1 Piotra 2:8. Wejście do dolnego przejścia pokazuje datę, kiedy 
Izaak stał się spadkobiercą po swoim ojcu Abrahamie. Dolne przejście wyobraża piętno grzechu. 
Miejsce końca "studni" wskazuje na rok 1881, jako czas w którym błogosławieństwa restytucji 
powinny się rozpocząć. "Podziemny pokój" - komnata, albo bezdenna jama, wyobraża czas 
wielkiego ucisku i każdego, co postępuje po drodze spadzistej. Miejsce położenia tego pokoju 
lub jamy, wskazuje, iż wielki ucisk powinien się rozpocząć w roku 1914. Pierwsze górne 
przejście wyobraża okres Zakonu. Długość tego okresu 1 650 lat, jest pokazana od wyjścia z 



Egiptu, aż do Korneliusza, pierwszego chrześcijanina z pogan. "Grota" wyobraża śmierć Jezusa. 
"Studnia" wyobraża nową drogę do żywota, otwartą przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. 
Górny koniec "studni" wskazuje na długość życia Jezusa. Przejście do "pokoju królowej" 
wskazuje na 6 000 lat grzechu i 1 000 lat restytucji. "Pokój królowej" wyobraża doskonałą ludzką 
naturę. Wentylatory wskazują, że żywot będzie wieczny tym, którzy będą zachowywać Prawo 
Boże. "Wielka Galeria" wyobraża okres ewangeliczny. Jej wysokość wyobraża błogosławieństwa 
powołania ewangelicznego. Jej wąskość wyobraża wąską drogę żywota. Jej stromość wyobraża 
niebezpieczeństwo poślizgnięcia się i trudności w poświęceniu. Jej ściana południowa wskazuje 
na datę wtórej obecności Chrystusa. Jej długość wskazuje koniec powołania w roku 1881. Niskie 
wejście do "przedpokoju" wyobraża pierwszy stopień ofiarowania, śmierć ludzkiej woli, albo 
spłodzenie z ducha świętego przez Słowo Prawdy. Granitowe drzwi ze strony przedpokoju 
wyobrażają drugi stopień wyżej i poddanie się woli Bożej, albo ożywienie do służby i ofiary przez 
poświęcenie duchem świętym i utwierdzenie wiary. "Przedpokój" wyobraża szkołę Chrystusową. 
Jego granitowa podłoga, poza granitowym wejściem, czyli "drzwiami", wyobraża stanowisko 
Nowego Stworzenia. Niskie przejście do "królewskiego pokoju" wyobraża narodzenie z ducha 
świętego. "Pokój królewski" wyobraża niebo, stan tych, co osiągną nieśmiertelność. Pionowa oś 
wskazuje różnicę między naturą ludzką a naturą duchową. 
Na świadectwo=> Boskiej wszechwiedzy i Jego chwalebnego planu zbawienia. "Znaki i cuda w 
ziemi egipskiej, aż do dnia tego", Jer.32:20. 
A gdy zawołają=> Egipcjanie - świat podczas ucisku. 

Iz.19:21 Poznany w Egipcie=> Przez świat ludzkości. 
Dnia onego=> Przy końcu czasu ucisku. 

Iz.19:22 Uderzy Egipt=> Świat podczas wielkiego ucisku. 

Iz.19:24 Dnia onego=> W czasie zmartwychwstania w Tysiącleciu. 

Iz.20: 1 Sargon=> Odnalezione w wykopaliskach tablice wykazują zupełną historię panowania króla 
Saragona. 

Iz.21: 1 Pustego morza=> Niespokojne masy ludu. 
Jako wicher=> Symbol czasu ucisku. 

Iz.21: 9 Na wozach=> Światowe organizacje. 
I jazda=> Przywódcy religijni. 
Upadł Babilon=> Mistyczny, chrześcijaństwo z imienia. 

Iz.21:12 Poranek=> Poranek 1000-lecia, które wywiedzie na jaw skryte rzeczy ciemności. 
Przyszedł=>  przyszedł 
Także=>  I jeszcze jest 
I noc=> Czas ucisku " W której nikt nie może działać"- Jan 9,4 
"Onej nocy będą dwaj w jednym łożu"- Łuk.17,34 
"Nie ulękniesz się strachu nocnego"- Ps.91,5 
Chcieli szukać=> jeżeli żądacie więcej znajomości światła 
Szukajcie=> przyjdźcie znów do większej znajomości. 

Iz.22: 2 Miasto pełne wrzawy=> Mistyczny Babilon, chrześcijaństwo. 

Iz.22: 5 Murów=> Władz cywilnych. 
Na góry=> Królestwa ziemskie. 

Iz.22: 7 Wozami=> Światowe organizacje. 
I jezdni=> Przywódcy religijni. 

Iz.22:21 Pasem twoim=> Symbol służebności. 

Iz.22:22 Klucz=> Symbol władzy lub mocy. 
Domu Dawidowego=> Typ na Chrystusa. 

Iz.22:23 Stolica chwały=> Władza i panowanie. 

Iz.24: 1 Obnaży ziemię=> Obecny układ społeczny. 
Przemieni=> Wierzchnią warstwę społeczeństwa, tj. pysznych poniży, zaś niższą klasę 
pokornych i cichych wywyższy. 

Iz.24: 9 Napój mocny=> Fałszywe nauki. 

Iz.24:10 Miasto=> Babilon mistyczny, chrześcijaństwo. 

Iz.24:11 Dla wina=> Nauk chrześcijańskiego Babilonu. 

Iz.24:18 Zatrzęsą się=> W czasie ucisku. 

Iz.24:19 Ziemia=> Stary układ społeczny. 
Rozstąpi się=> W czasie ucisku. 

Iz.24:20 Jako pijany=> Na próżno starać się będą polepszyć stosunki swoje, odbudować się i utrzymać 
(na dawnych zasadach niesprawiedliwości społecznej, gdyż Bóg dał królom władzę tylko do 
października 1914 roku, i od tej daty są oni usuwani ze swoich stanowisk). 
Jako budka=> Będzie usunięte, by dać miejsce nowej budowie dla Królestwa Bożego. 



Iz.24:22 Więźniowie=> Śmierci, grobu. 

Iz.24:23 Miesiąc=> Światło Prawa Mojżeszowego. 
Słońce=> Światło Ewangelii. 
Na górze Syońskiej=> Duchowa faza Królestwa Bożego. 
W Jeruzalemie=> Ziemska faza Królestwa Bożego. 

Iz.25: 1 Panie=> Jehowo. 
Tyś Bóg mój=> Bóg i Ojciec Chrystusa. 
Wywyższać Cię=> Chwalić Cię. 

Iz.25: 2 Obrócił miasta=> Chrześcijaństwo w mogiłę. 

Iz.25: 4 Przed powodzią=> Czas ucisku. 
Podwracając ścianę=> Cywilną władzę (która broniła władzę kościelną papiestwa). 

Iz.25: 6 Na górze=> W Królestwie Bożym. 
Sprawi Pan=> Bóg Jehowa przez Jezusa Chrystusa. 
Ucztę z wina=> Z nauk dobrych. 

Iz.25: 7 Skazi=> Poda na zaginienie. 
Na tej górze=> Królestwa Bożego, Nowe Jeruzalem. 
Zasłonę=> Śmierć. 
I przykrycie=> Ciemnotę. 

Iz.25: 8 Połknie śmierć=> Adamową, która jak potwór pochłania rodzaj ludzki. 
W zwycięstwie=> "Tedy się wypełni ono słowo, które napisane: Połkniona jest śmierć w 
zwycięstwie", 1 Kor.15:54. 

Iz.25: 9 Dnia onego=> W Tysiącleciu. 
Oto Bóg nasz=> Chrystus, Mesjasz (jest Bogiem w znaczeniu, iż odkupił ludzkość z grzechu i 
śmierci, ale nie jest Bogiem Jehową, lecz Jego Synem). 
Któregośmy oczekiwali=>  Żydzi wierzący, dotąd jeszcze na Niego wyczekują. 

Iz.25:12 Wysokość murów=> Władze cywilne. 

Iz.26: 1 Dnia onego=> W brzasku Tysiąclecia. 
W ziemi judzkiej=> To wskazuje, że naród izraelski będzie pierwszy, który uzna władzę 
ustanowionego Królestwa Bożego. 
Miasto obronne=> Miasto - rząd Królestwa Bożego. 

Iz.26: 2 Otwórzcie bramy=> Ojcowie święci, z przyczyny których wszyscy ludzie będą mogli wejść do 
Królestwa Bożego. 
Który strzeże=> Obserwuje, dogląda. 
Niech wejdą=> "Wniosą do niego chwałę i cześć narodów", Obj.21:26. 

Iz.26: 3 ______________________  
MANNA - 17 LIPCA 
---------------------- 
Nie jest to pokój dawany przez świat ani pokój wypływający z obojętności bądź lenistwa albo z 
pobłażania samemu sobie, ani pokój wypływający z fatalizmu. Jest to pokój Chrystusowy - "Mój 
pokój". Patrząc wstecz możemy zauważyć, że Mistrz zachowywał Swój pokój z Bogiem we 
wszelkich okolicznościach. Jest to pokój, który bez zastrzeżeń ufa Boskiej mądrości, miłości, 
sprawiedliwości i mocy - pokój, który pamięta o łaskawych obietnicach poczynionych wiernym 
Pańskim, że w żadnym wypadku nic nie może zaszkodzić Jego wiernym i że wszystkie rzeczy 
będą współdziałać dla dobra tych, którzy miłują Boga. Ten pokój może przyjąć wiarą wszystko, 
na co Boska opatrzność dozwoli i może spoglądać przez łzy z radosnym wyczekiwaniem 
ostatecznych błogosławieństw, które Mistrz obiecał i których obecny pokój i radość są jedynie 
przedsmakiem. 
---------------------- 

Iz.26: 4 Nadzieję w Panu=> Tytuł należący tylko do Boga Jehowy. 

Iz.26: 5 Poniża=> W czasie ucisku (od roku 1914). 
Miasto wyniosłe=> Miasto mistycznego Babilonu - chrześcijaństwa. 

Iz.26: 6 Depcze je=> Odnosi się do wielkich zaburzeń społecznych. 

Iz.26: 7 Jest prosta=> Wyraźna, jasna. 

Iz.26: 9 Dusza moja żąda Cię=> Kościół łaknie błogosławieństw Stwórcy. 
W nocy=> Podczas panowania grzechu i śmierci. 
Sądy Twoje=> Prędkie i nieomylne wykonywanie sprawiedliwości, obok miłosierdzia i pokoju w 
Tysiącleciu. Szczególnie osądzenie chrześcijaństwa na początku Wieku Tysiąclecia. 
Odprawiają na ziemi=> Powodując czas zamieszania i ucisku w narodach. 
Obywatele=> Pierwotny Plan Boży do ludzi nie może w niczym się zmienić. 
Uczą się sprawiedliwości=> Za ilustrację można podać wydarzenie z pewnym młodem ateistą, 
który żądał, ażeby go Pan Bóg zrobił głuchym i niemym, jeżeli On faktycznie jest, co się też 



natychmiast stało. W naszych usiłowaniach, by pocieszać świat w obecnym czasie, mamy ku 
temu podstawę i dlatego możemy się spodziewać, że nasza praca i usiłowania nie będą 
próżnymi. 

Iz.26:10 Nie uczy się=> Niektórzy nawet i w Tysiącleciu nie będą się chcieli uczyć sprawiedliwości. 

Iz.26:11 Pożre=> Zniszczy niepoprawnych grzeszników. 

Iz.26:13 Inni panowie=> W postaci trustów i innych olbrzymów złego i samolubstwa, panowali na ludzkie 
zło. 
W Tobie ufali=> Z ludu Bożego. 

Iz.26:14 Pomarli=> Przy końcu Tysiąclecia wszelkie zło i uciemiężenie zostanie wytracone. 

Iz.26:17 Tak my byliśmy=> Kościół nominalny (w bólach porodowych). 

Iz.26:19 Ocućcie się i śpiewajcie=> "Wesele przychodzi z poranka", Psalm 30:6. 
Mieszkający w prochu=> Ziemi, zmarli, którzy będą wzbudzeni do życia. 

Iz.26:20 Idź [wyjdź]=> "Wynijdź z niego [z chrześcijaństwa]", Obj.18:4. 
Ludu mój=> "Którzy uczynili przymierze przy ofierze", Psalm 50:5. 
Zamknij drzwi=> Wiary w Słowo Boże. 
Skryj się=> Nie zwracaj uwagi na urągania ludzi. 
Rozgniewanie=> (Pańskie w czasie wielkiego ucisku) szczególne doświadczenia. 

Iz.26:21 Oto Pan=> W czasie wielkiego ucisku (nawiedził nieprawość ludzką od roku 1914). 

Iz.27: 1 Dnia onego=> W dniu pomsty - kary. 
Węża=> Wyobrażenie grzechu. 
Jest w morzu=> Niespokojne masy ludu. 

Iz.27: 4 Oset albo ciernie=> Łączenie się protestantów z papistami. 
Walczył=> W czasie ucisku. 

Iz.27: 6 Jakub=> Izrael. 

Iz.27:10 Miasto obronne=> Mistyczny Babilon - chrześcijaństwo. 

Iz.27:13 W trąbę wielką=> Siódmą trąbę ostateczną, trąbę jubileuszową, umiejętności i wolności ludów. 
Ziemi egipskiej=> Świat ludzkości. 
Na górze świętej=> Królestwo Boże. 

Iz.28: 1 Pysznej koronie=> Powodzenie światowe. 
Pijanicom=> Pijanym fałszywymi naukami. 
Efraima=> Chrześcijaństwo. Wyraz "Efraim" znaczy: plenny, co wskazuje na liczbę, wpływ, 
władzę i bogactwo Babilonu, chrześcijaństwa. 
Kwiatowi=> Chluba z wywyższenia. 
Doliną urodzajną=> Światowa zarozumiałość. 
Z nikczemniałymi od wina=> Od fałszywych nauk. 

Iz.28: 2 Nawałności gradu=> Twarda skrystalizowana Prawda. 
Bystrość wód=> Głoszenie Prawdy. 
Gwałtownej powodzi=> Szybkie rozwijanie się Prawdy Bożej. 
Ręką Swą=> Mocą Bożą w czasie ucisku. 

Iz.28: 3 Nogami podeptana=> Upokorzone będzie chrześcijaństwo aż do prochu. 

Iz.28: 4 Owoc niedojrzały=> Kwaśne i gorzkie uczynki chrześcijaństwa. 
Aż go zje=> Wyobraża upadek chrześcijaństwa i zniszczenie go przez anarchistów. 

Iz.28: 5 Dnia onego=> Podczas żniwa ewangelicznego dla kościoła. 
Koroną ozdoby=> Nawet w ziemskim życiu lud Boży otrzymuje możność cieszyć się i radować. 
Ostatkowi=> Ostatni członkowie Maluczkiego Stadka. 

Iz.28: 6 Odpierać aż do bramy=> W obronie Prawdy, nie dozwalając na wprowadzanie fałszywych nauk, 
lecz sprawdzając każdą naukę ze Słowem Bożym, i czy zgadza się z Okupem, tak jak Pismo 
Święte uczy. 

Iz.28: 7 Ale i ci i prorok=> Nauczyciele religii i publiczni mówcy, na których parafianie spolegają. 
Błądzą=> Nie mogą doczekać się bogactwa łaski Bożej, ale widzą mamidło wiecznych mąk. 
Potykają się w sądzie=> Używają tego tekstu przeciw pijaństwu, a nie wiedzą, że to do nich się 
stosuje. 

Iz.28: 8 Stoły ich=> Z których dostarczane są złe nauki z różnych kuchni denominacyjnych, 1 Kor.10:21. 
Pełne zwracania=> Potworne i fałszywe doktryny odrzucone przez więcej oświecone klasy. 

Iz.28: 9 Kogóż by [On]=> Chrystus. 
Uczyć umiejętności=> "Lud mój wygładzony będzie dla umiejętności", Ozeasz 4:6. 
Komu da zrozumieć=> Czystą naukę poselstwa Bożego. 
Odstawionym od mleka=> Dla takich pokarm jest zawarty w drukowanych pytaniach i 
odpowiedziach, a także w innej literaturze biblijnej dla ludu Bożego. "Bo każdy co się tylko 
mlekiem karmi, nie jest biegłym w mowie sprawiedliwości, gdyż jest niemowlątkiem", Żyd.5:13. 



Iz.28:11 Nieznajomą mową=> Głoszący teraźniejszą prawdę są przeważnie ludźmi prostymi, a w oczach 
świata uchodzą za ludzi nie posiadających kwalifikacji do tej pracy. 
I językiem obcym=> Każdy z nich mówi językiem danego otoczenia, a jednak poselstwo tej 
prawdy ewangelicznej nie jest rozumiane przez ludzi. 

Iz.28:12 To jest odpocznienie=> Poselstwo w czasie żniwa dla Kościoła zawierało w sobie plan zbawienia 
(i kto go zrozumiał, był w odpoczynku łaski Bożej). 
Nie chcieli słuchać=> Cały świat jest głuchy na przestrogi Słowa Bożego. 

Iz.28:13 Padłszy w znak=> Z tytułu fałszywych nauk. 
Pochwytani byli=> Przez onego złośnika z powodu, że nie chcieli uznać Boskiego planu 
zbawienia i umiejętności, która mogłaby im przynieść odpoczynek i spokój umysłu oraz serca. 

Iz.28:14 Mężowie naśmiewcy=> Nauczyciele pełni pogardy dla ludzi. 
W Jeruzalemie=> W nominalnym kościele. 

Iz.28:15 Przymierze ze śmiercią=> Uczą ludzi, że śmierć jest przyjacielem a nie wrogiem. 
I z piekłem=> Szeol, śmierć, grób, a nie męki. 
Mamy=> Ci, co nie wierzą, że umarli, są jednak umarłymi. 
Porozumienie=> Duchowieństwo mówi: Nie wierzymy, że zapłatą za grzech jest śmierć (ale 
wierzymy, że są wieczne męki piekielne). 
Kłamstwo za ucieczkę=> "Od proroka aż do kapłana, wszyscy zgoła bawią się kłamstwem", 
Jer.6:13. 

Iz.28:16 Kładę na Syonie=> Duchowa faza Królestwa Bożego. 
Kamień węgielny=> Chrystus wyobraża kamień wierzchni u Wielkiej Piramidy w Gizech. 
"Kamień, który odrzucili budujący, a uczyniony jest głową węgielną", Psalm 118:22. "On 
wywiedzie kamień główny z głośnym okrzykiem: łaska, łaska nad nim", Zach.4:7. 
Ugruntowany=> Jest właściwym, ażeby kamień, na wzór którego cała budowla miała być 
wzniesiona, był położony naprzód (Jezus najpierw oddał życie, a potem Jego naśladowcy). 
Nie pokwapi się=> Nikt z ludu Pańskiego nie będzie przynaglał Pana, ażeby ustanowił Swoje 
Królestwo przed czasem. 

Iz.28:17 Sąd=> Nie przyszły sąd indywidualny, ale w teraźniejszym czasie. Sąd odpłacający wet za wet. 
Podobny do tego, jaki był praktykowany podczas rewolucji francuskiej i przy zburzeniu 
Jerozolimy. 
Według sznuru=> "Będzie je rządził laską żelazną [silnym prawem]". 
Sprawiedliwość=> Która jedynie może sprowadzić błogosławieństwo, którego wszyscy ludzie 
pożądają. 
Według wagi=> Prawo Boże wymaga zwrotu ukradzionej rzeczy i 20% dodatku. Wszystkie 
sprawy ziemskie będą zrównane sprawiedliwością i przyprowadzone będą do równowagi. 
Grad=> Skrystalizowana Prawda. 
Wody=> Prawdy. 
Zatopią=> Wyjawione będą wszystkie błędy i różne wykręty ludzkie. 

Iz.28:18 Z piekłem=> Szeol, grób. 
Będziecie=> Wy, fałszywi nauczyciele. 

Iz.28:19 Coście słyszeli=> Słyszeli poselstwo Prawdy na czasie. 

Iz.28:20 Łoże=> Lub kołyska dla "niemowląt" duchowych (nie znoszących pokarmu twardego na czasie). 
Rozciągnąć=> Tej swobody potrzebuje tylko rozwinięty chrześcijanin w mądrości Bożej. 
Nakrycie=> Boskie obietnice zmniejszone fałszywą nauką. 

Iz.28:21 Górze Perazym=> Gdzie walczył za Dawida przeciw Filistynom. 
W dolinie Gabaon=> Gdzie Pan kierował walką Jozuego przeciw pięciu królom Amalekitom. 
Wykonał sprawę=> Rozdzielił pszenicę od kąkolu, zwija niebiosa jako księgi i przygotowuje 
elementy, które spowodują roztopienie się żywiołów. Nauczyciele nominalnego kościoła 
popadają w różne złudzenia, których jest pełno dookoła. 
Niezwyczajną sprawę=> Wydarzenia podczas ucisku napełnią świat bojaźnią i strachem. 
Wydarzenia jakie będą miały miejsce przy końcu Wieku Ewangelii nikogo tak dziwić nie będą, 
jak wielkich ludzi z kleru (że występują ludzie i ograniczają im ich władzę i krytykują nauki nie 
mające poparcia w Biblii, na które oni się powołują). 
Aby dokończył=> Sprawę z wyswobodzeniem odrodzonego Izraela. 

Iz.28:22 Nie naśmiewajcie się=> Wielu, którzy będą słyszeć poselstwo Prawdy Bożej, będą skłonni do 
lekceważenia jej. 
Związki=> Które łączą i trzymają razem kąkol, nigdy nie były tak silne jak obecnie. 
Zepsowanie=> (Bieg ludzkich pożądliwości za bogactwem powstrzyma czas ucisku, gdy 
dobiegnie do swego końca, psując zamysły ludzkie). "Sprawę zaiste skróconą uczyni Pan na 
ziemi", Rzym.9:28. 

Iz.28:24 Oracz orze=> Prorok zapożycza ilustrację z pracy rolnika. 



Iz.28:27 Okowanym naczyniem=> Zębatym, podobnym do zębów piły. 
Wyka i kmin=> Nasienie małe, aromatyczne, używane na pokarm i na lekarstwo. Rosną w 
małych strączkach i nie wymagają wiele pracy na ich wymłócenie. Reprezentuje to klasę 
świętych, którzy prędko odłączają się od świata i jego systemów. 

Iz.28:28 Pszenica=> Winno być: "kukurydza". Ziarno, które mocno przylega do plewy i wyobraża Wielkie 
Grono, które lgnie do świata, jego porządku i instytucji. 
Potrze kołem=> W dawnych czasach kołami tłoczono ziarno, aż zostało zupełnie wymłócone. 

Iz.29: 1 Biada Arielowi=> Chrześcijaństwu. 
Przydajcie rok do roku=> Chociaż nominalny kościół został odrzucony (w roku 1878), to jednak 
Pan dozwala na jego istnienie, aż dzieło żniwa dopełni się. 
Niechaj=> Prawdziwi święci. 
Rzezą barany=> Wypełnią swe śluby ofiarowania. 

Iz.29: 2 Ucisnę Ariela=> Nominalny kościół. 
Będzie jako Ariel=> Jak Jeruzalem, chociaż często karane, jednak było Panu Bogu drogie. 

Iz.29: 3 Przeciwko tobie baszty=> Przegrodę, by się skryć przed tobą (nie wysłuchać modlitw 
chrześcijaństwa). 

Iz.29: 4 Jako wieszczka=> Mający społeczność ze złymi duchami. 

Iz.29: 5 Nieprzyjaciół twoich=> Światowo usposobieni członkowie kościołów. 
Jako proszku=> Będą rozproszeni w zawierusze ucisku. 
Jako plewy=> Opuszczą swój kościół, jak tylko przestanie być popularny i finansowo zasobny. 

Iz.29: 6 Gromem=> Kłótnie, zwady. 
Trzęsieniem ziemi=> Rewolucje. 
Wichrem i burzą=> Czasem ucisku. 

Iz.29: 7 Przeciw Arielowi=> Chrześcijaństwu z imienia. 
Twierdzą jego=> Przeciw różnym organizacjom kościelnictwa jest Słowo Boże. 

Iz.29: 9 Na pomoc wołać=> Tłumaczenie Lessera brzmi: "Odwróć oczy twoje od prawdy i bądź ślepym". 
Opili się=> Fałszywymi naukami. 
Ale nie winem=> Z kubka Pańskiego. 
Potaczają się=> Z powodu braku równowagi z zamętu (wskutek niewłaściwych nauk 
kościelnictwa). 

Iz.29:10 Snu twardego=> Duchowe odrętwienie. 
Zawarł oczy wasze=> Dlatego, że "Słowo Pańskie odrzucają, cóż to tedy za mądrość [ich]", 
Jer.8:9. 
Oczy zasłonił [Bóg]=> I ta zasłona nie zezwala im widzieć nauk proroków, Jezusa i apostołów, 
albowiem "oczy mają, a nie widzą", twierdził Jezus. 

Iz.29:11 Wszelkie widzenie=> Odnośnie spraw Bożych zawartych w Piśmie Świętym. 
[Stało się] wam=> Nominalnemu chrześcijaństwu podczas żniwa ewangelicznego. 
Zapieczętowanych=> Bardzo mało nauczycieli w nominalnym kościele stara się o wyjaśnienie i 
wyrozumienie Słowa Bożego. 

Iz.29:12 Nie znam Pisma=> Nauczeni ludzie przyzwyczaili się udawać do światowych nauk o informację 
w rzeczach duchowych, zamiast starać się wyrozumieć Słowo Boże. 

Iz.29:13 Usty swymi=> "Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno", 2 Moj.20:7. "Niech 
odstąpi od nieprawości każdy, co mianuje imię Chrystusowe", 2 Tym.2:19. 
Dalekie jest ode mnie=> (Każde serce złe, albowiem) "Mają kształt pobożności, ale się skutku jej 
zaparli [i zamiast czynić dobrze, czynią źle]", 2 Tym.3:5. 
Z przykazań ludzkich=> Nauka o wiecznych mękach jest nauką ludzką, a nie Pisma Św. 

Iz.29:14 Dziwnie pocznę=> Przez dzieło żniwa i przez wszystkie przemiany zarysów dyspensacyjnych. 
Z tym ludem=> Z chrześcijaństwem. 
I cudownie=> (Przekształci ich umysły, obracając ich mądrość w głupstwo. "I będą wszyscy 
wyuczeni od Boga"). 
Mądrość mądrych=> (Wykazana zostanie, że nie była mądrością) jak w sprawie usunięcia srebra 
jako podstawy walutowej, przez wielkich finansistów (około 1890 roku). 
Rozum roztropnych=> Teologów i ich wywody z argumentami w podtrzymaniu nauki o 
wiecznych mękach, jak to było wykazane na Światowym Kongresie Religijnym. 
Się skryje=> Mądrość ich będzie zaćmiona. "Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, iż 
zakryłeś [plan Swój] przed mądrymi i uczonymi, a objawiłeś go niemowlętom [ludziom o małym 
wykształceniu światowym]", Mat.11:25. 

Iz.29:15 Ukrywają radę=> Swe zamiary i plany. 
Przed Panem=> Jeżeli czyje plany nie zgadzają się z Bożymi zamiarami, to można wprowadzić 
w błąd ludzi, ale nie można oszukać Boga. 



Kto widzi?=> (Pytają sami siebie i myślą, że Pan ich nie widzi, lecz jest inaczej, bo) "Na każdym 
miejscu oczy Pańskie upatrują dobre i złe", Przyp.Sal.15:3. 

Iz.29:16 Przewrotnie=> Wykręcając Boskie postanowienia i nauki. 
Jako glina garncarska=> Jakoby glina chciała sprzeciwić się garncarzowi. 
Izali rzecze robota=> "Dziełem Jego jesteśmy", Efez.2:10. 
Nie urobił mnie=> (Bóg tak, abym był Mu posłuszny, przeto) jestem zwolennikiem Lutra, Kalwina, 
Wesleya i im podobnych (lecz zwolennikiem Boga Jehowy nie jestem). 

Iz.29:17 Liban=> Nominalny kościół. 
A pole=> Prawdziwy Kościół. 
Za las poczytane=> Rzeczy staną się zachowane. 

Iz.29:18 Dnia onego=> W Tysiącleciu. 
A z mroku=> Z zaślepienia. 

Iz.29:20 Okrutnik=> Książe ciemności - szatan. 

Iz.29:21 Dla słowa=> Wypowiedzianego przeciw nim. 
W bramie=> Publicznie starają się szkodzić. 
Sprawiedliwego=> Niewinnego dla Słowa prawdziwego, jakie mówi. 

Iz.29:22 O domu Jakubowym=> O Izraelu. 

Iz.29:23 Synów swoich=> Chrystus, nasienie duchowe. 
Imię moje=> Jehowa. 
Świętego Jakubowego=> Chrystusa. 

Iz.30: 2 Do Egiptu=> Typ na świat. 
Faraonowa=> Typ na szatana. 

Iz.30:15 Nawróćcie się=> Do Boga. 
Uspokójcie się=> Jedynie w Nim. 

Iz.30:16 Ucieczemy na koniach=> Stare fałszywe nauki. 

Iz.30:21 Słowo z tyłu=> Głos Boży z przeszłości. Nie przed sobą, jak nowa teologia uczy o ewolucji, 
spirytyźmie, itp. 
Tać jest droga=> Wiary i ofiarowania się aż do śmierci. 
______________________  
MANNA - 1 LUTEGO 
---------------------- 
Gdybyśmy doszli do rozstajnych dróg - do pewnego kryzysu w naszych doświadczeniach - i nie 
wiedzieli, gdzie się udać, na prawo czy na lewo, to powinniśmy natychmiast zatrzymać się i 
nasłuchiwać tego głosu. Innymi słowy, powinniśmy od razu zwrócić się do Słowa Pańskiego i po 
rozważeniu jego przykazań i zasad oraz jego ilustracji dotyczących przedmiotu, który powoduje 
zamieszanie, starać się czynić wolę Pańską, prosząc o kierownictwo Jego Ducha i dążąc do 
doprowadzenia umysłu do czułej, uległej i ufnej postawy. 
---------------------- 

Iz.30:25 Górze wysokiej=> Królestwo. 
Na każdym pagórku=> Mniej autokratyczne rządy. 
Potoki wód=> Prawdy. 

Iz.30:26 Światłość miesiąca=> Prawo Zakonu 
Światłość słońca=> Ewangelia 
Dnia którego=> 1000-lecie 
Ranę jego=> spowodowaną grzechem 

Iz.30:30 Głosu swego=> Archanielskiego. 
Ramię swoje=> Jezus Chrystus. 
W popędliwości=> W czasie ucisku. 

Iz.31: 1 Do Egiptu=> Do świata. 
O pomoc=> O światową poradę jak sobie radzić w potrzebie. 
Na koniach=> Fałszywe nauki. 
Ufają w wozach=> Światowych organizacjach. 
I jezdnych=> Przywódcy fałszywych nauk. 
Pana nie szukają=> U którego jedynie jest bezpieczeństwo i zwycięstwo w czasie ucisku. 

Iz.31: 3 Pan wyciągnie rękę=> Okaże Swą moc, tak przez głoszenie Prawdy, jak i w inny sposób wykona 
Ojca zamiary. 
Któremu dają pomoc=> Z Egiptu, w postaci światowych idei i wybiegów. 
Społem zginą=> W swych planach, wynalazkach i sposobach działania. 

Iz.31: 4 O górę Syońską=> Duchową fazę Królestwa Bożego. 
I o pagórek jej=> Ziemska faza Królestwa. 

Iz.31: 7 Odrzuci bałwany=> Bożyszcze pieniędzy. 



Iz.31: 9 A piec=> Czas ucisku. 

Iz.32: 1 Oto król=> Książę pokoju w Tysiącleciu. 
Będzie królował=> Wykonywał sprawiedliwość (w imieniu Stwórcy) i przeszkodzi złemu 
(rozpowszechniać się). 

Iz.32: 2 Zasłona od wiatru=> (Od wojennych i rewolucyjnych trudności, Pan będzie zasłoną dla 
wierzących) czasu ucisku. 

Iz.32:13 Ciernie i oset=> Łączenie się protestantów z papistami. 
Miasta radujące się=> Mistyczny Babilon - chrześcijaństwo. 

Iz.32:17 Sprawiedliwości=> Jaka będzie wykonywaną w Tysiącleciu. 

Iz.32:19 Choćby i grad=> Skrystalizowana Prawda. 

Iz.33: 2 Zmiłuj się nad nami=> Nad świętymi w czasie ucisku. 
Bądź ramieniem Swoich=> Tych, którzy szukają Prawdy. 

Iz.33: 3 Przed głosem=> Czas ucisku. 

Iz.33: 5 Napełni Syon=> Duchowa faza Królestwa Bożego. 

Iz.33: 7 Wołają na dworze=> Będą zniechęceni i będą narzekać widząc swoją bezsilność wobec 
nawałnicy anarchii. 
Posłowie pokoju=> Ci, co wołali: "pokój, pokój", przepowiadając Tysiąclecie pokoju, że ono w 
sposób polubowny miało przyjść, zawiodą się. 
Gorzko płaczą=> Gdy się przekonają, że ich nadzieje i plany zawiodą w czasie ucisku. 

Iz.33: 8 Spustoszały drogi=> Przemysłu i handlu. 
Przestano chodzić=> Podróżować. 
Złamał przymierze=> Umowy przestaną mieć znaczenie. 
Znieważył miasta=> Które będąc zależne od przemysłu i handlu staną się (w ucisku) 
niepożądanym miejscem na mieszkanie. 
Człowieka za nic ma=> Zasady honoru i ludzkości nie będą cenione, ani będą miały znaczenia. 

Iz.33: 9 Zwątlała ziemia=> Społeczeństwo w ogólności. 
Liban=> Nominalny kościół. 

Iz.33:10 Teraz cię wyniosę=> Nadchodzi czas naznaczony, obalenia obecnego porządku rzeczy i 
ustanowienia Królestwa Bożego. 

Iz.33:11 Wy=> Grzesznicy na Syonie. 
Urodzicie mierzwę=> Przyciagając do kościołów ludzi światowych - zmysłowych. 
Duch wasz=> Fałszywe nauki i sposoby postępowania. 
Jako ogień=> Zapali was (nauczycieli fałszywych nauk). 
Pożre was=> Sprowadzi na was utrapienie i zniszczenie (waszych fałszywych nauk). 

Iz.33:12 Wypalone wapno=> Gdy się poleje wapno wodą, wytwarza się wielkie gorąco. Podobnie woda 
Prawdy będzie wylewana na zatwardziałe serca, aż się staną miękkie, przyprowadzając je do 
zupełnej harmonii z wolą Bożą. 
Jako ciernie wycięte=> Łączenie się kościołów będzie połączeniem cierni. Jedna strona będzie 
bodźcem ciała dla drugiej strony. 
Ogniem spalone=> Pochłonięte. Będzie sposobność, by zniszczyć złe nauki. 

Iz.33:14 Na Syonie grzesznicy=> W nominalnym duchowym Syonie. 
Zlękli się=> Zbliżających się chmur czasu ucisku. 
Obłudników=> Z klasy kleru, którzy przedstawiają swoje błędne wywody ponad Słowo Boże. 
Ogień pożerający=> Czas ucisku. 
Płomieniem wiecznym=> Ucisk, który będzie trwał dopóki cały obecny porządek rzeczy nie 
zostanie pochłonięty. 

Iz.33:15 Chodzi sprawiedliwie=> Świat postępuje przeciwnie. 
Mówi co jest prawego=> Śmiało opowiadając plan Boży. 
Niesprawiedliwym zyskiem=> Nie chcąc korzystać z żadnej niesprawiedliwej procedury. 
O rozlaniu krwi=> Coś takiego, co mogłoby przyprowadzić człowieka do utraty życia lub ruiny 
moralnej, fizycznej lub finansowej. 
Nie patrzył na złe=> Są tacy, którzy ze spokojem przypatrują się złemu, lub z objawem 
zadowolenia. 

Iz.33:16 Na wysokościach=> Bez bojaźni, niepokoju lub utrapienia., które opanują świat cały. 
Zamki na skałach=> Skała wieków. 
Chleb jego=> Chleb żywota duchowy i ziemski. 
Dany mu będzie=> Za ilustrację może posłużyć żywienie Eliasza na puszczy w cudowny sposób. 
Wody jego=> Wody żywota duchowe i ziemskie. 
Nie ustaną=> Dla świętych nie jest właściwym żądać jałmużny. 

Iz.33:17 Ujrzą i ziemię=> Raj przywrócony. 



Daleką=> "Ale ten, komu brakuje tych rzeczy, ślepy jest i nic z daleka nie może widzieć", 2 
Piotra 1:9. 

Iz.33:20 Patrzą na Jeruzalem=> Królestwo Boże. 

Iz.33:24 Z obywateli=> Przywróconych do doskonałości ziemskiej. 

Iz.34: 1 Niech słucha ziemia=> Obecny układ społeczny. 
I pełność jej=> Wszystkie złe i samolubne sprawy. 
Rodzi na niej=> Z ducha tego (starego) świata. 

Iz.34: 2 Bo rozgniewanie=> Czas ucisku (od roku 1914). 
Na wszystkie narody=> Licząc w to i narody pogańskie, ponieważ wolą raczej ciemność niżeli 
światło. 
Wytraci je=> Usunie w przyszłości z nich ten stan ciemności. 

Iz.34: 3 Z gór popłynie=> Z królestw starego świata. 

Iz.34: 4 Wojsko niebieskie=> Nominalny kościół chrześcijański. 
Jako księgi zwinięte=> Znaczy katolicyzm z jednej strony, a protestantyzm z drugiej. To zwijanie 
się zostało zapoczątkowane w Niemczech, gdy papież z Kajzerem weszli w porozumienie, aby 
powstrzymać nawałność rozwoju socjalizmu. 
Opadnie=> Chrześcijaństwo upadać będzie stopniowo, a nie od razu. Jednak upadek będzie 
szybki. 

Iz.34: 6 We krwi baranków=> Podczas prześladowania świętych. 
I kozłów=> Jedynie wyznawców - klasy "kąkolu". 
Ofiara w bokra=> Symbolizuje władze kościelne w wieku ewangelicznym. 

Iz.34: 8 Pomsty Pańskiej=> Czas ucisku. 

Iz.34: 9 W siarkę=> Symbol niszczenia. 

Iz.34:10 Dym jej=> Wspomnienie na zniszczenie obecnych systemów błędów i kłamstwa. 

Iz.35: 1 Pustynia=> Może tyczyć się też i pustyń lodowych. 

Iz.35: 4 Bóg wasz przyjdzie=> Stosuje się do wtórej obecności Jezusa. 
I zbawi was=> Wcześniej nie, aż obecność Jego tego dokona. 

Iz.35: 5 Tedy=> Gdy Królestwo będzie w pełni. 
Oczy ślepych=> "Bóg świata tego oślepił zmysły, aby ludziom nie świeciła światłość chwały 
Chrystusowej", 2 Kor.4:4. 
Uszy otworzone będą=> By mogli usłyszeć, zrozumieć i ocenić Prawdę. 

Iz.35: 6 Tedy chromy=> Tak w charakterze, jak i cieleśnie. 
Śpiewać będzie=> Będzie wysławiać i chwalić Wybawiciela. 
Wody na puszczy=> Które spowodują obfite urodzaje i zaopatrzy potrzeby miliony ludzi 
wyprowadzonych z grobów. 

Iz.35: 8 Będzie tam droga=> Gościniec a nie wąska droga. "Wyrównajcie gościniec, wybierzcie 
kamienie", Izaj.62:10. 
Drogą świętą=> Prowadzącą do doskonałości ludzkiej i do żywota wiecznego. "Czyńcie proste 
ścieżki", Mat.3:3; Izaj.40:3. 
I głupi nawet nie zbłądzą=> Nie obznajmiony z dziełem Bożym pozna Go. "Bo mnie wszyscy 
poznają, od najmniejszego z nich, aż do największego z nich", Jer.31:34. 

Iz.35: 9 Nie będzie tam lwa=> Pokus i zdegradowanych ludzkich uczuć i popędów. 
Okrutny zwierz=> Wielkie korporacje zorganizowane dla samolubnych celów kosztem dobra 
ogółu. 
Nie będzie chodził=> Z tego można wnioskować, że wzbudzenie umarłych będzie stopniowe. 

Iz.35:10 Odkupieni=> Jezus "wydał samego siebie na okup za wszystkich". 
Nawrócą się=> Z upadku drogą świętą. 

Iz.37:16 Na cherubinach=> Między Miłością i Mocą, nad podstawą Sprawiedliwości wyobrażoną przez 
ubłagalnię w Przybytku. 

Iz.38: 1 W one dni=> Lat 125 przed upadkiem Sedekiasza, co odpowiada dacie rewolucji francuskiej w 
roku 1789 po Chrystusie, kiedy francuski rząd figurujący chrześcijaństwo, zachorował na śmierć, 
co było 125 lat przed rokiem 1914, kiedy korona chrześcijaństwu będzie odejmowana. 
Zachorował Ezechiasz=> Na wrzód. 
Rozpraw swój dom=> Jest obowiązkiem wszystkich, którzy są postanowieni od Pana szafarzami 
w Jego dziele, aby pozostawili swoje sprawy po sobie tak, by ich następcy mogli dalej prowadzić 
daną pracę. 

Iz.38: 2 Tedy Ezechiasz=> Kościół z imienia, wszystkich wysyła do nieba i powiada, że tak uczy Pismo 
Święte. Tymczasem Ezechiasz widząc, że życie z niego ucieka, nie chcąc iść do nieba, płakał by 
pozostać na ziemi i przedłużył mu Bóg życie o 15 lat. 

Iz.38: 8 Na dziesięć stopni=> Wyobraża 10 lat od Rewolucji Francuskiej w roku 1789 do początku Końca 
Czasów w 1799 roku. 



Słońce=> Jako wynik, że górne powietrze - atmosfera, znajdowała się w takim stanie, że 
spowodowała "parhelię", tj. dwa jasne poboczne, czyli fałszywe słońca, które się pojawiają na 
przeciwnej stronie słońca. 

Iz.38:10 Do bram grobu=> Szeol, śmierć a nie męki. 

Iz.38:18 Cóż jest za znak=> Lud Boży nie powinien żądać znaków - cudów od Boga, ponieważ "przez 
wiarę chodzimy, a nie przez widzenie", 2 Kor.5:7. 

Iz.39: 1 Król babiloński=> Typ na papiestwo. 

Iz.40: 1 Cieszcie lud mój=> Naród izraelski. 

Iz.40: 2 Do Jeruzalemu=> Od roku 1878 i na przyszłość. 
Że się dopełnił=> Czas zamierzony wyczekiwania do powrotu. 
Z ręki Pańskiej w dwójnasób=> Wyraz hebrajski "kephel" znaczy: jako rzecz złożona na dwoje w 
pośrodku. "Oddam im [Żydom] pierwej w dwójnasób [karania] za nieprawości ich [jakie czynili] i 
za grzechy ich", Jer.16:18. Odnosi się to do okresu niełaski Izraela od roku 33 n.e. do 1878 roku 
n.e. Jest to ten sam okres, co 1845 lat łaski, od smierci Jakuba do śmierci Chrystusa. 

Iz.40: 3 Głos wołającego=> Pozafiguralnego Eliasza - Kościoła. 
Drogę Pańską=> Jehowy, czyniąc podnóżek nóg Jego chwalebny. 

Iz.40: 4 Każda dolina=> Cisi i pokorni. 
Każda góra=> Królestwo ziemskie. 
Poniżona będzie=> Znaczy, że stany społeczne zostaną zrównane. 
Co jest krzywego=> Przewrotnego na świecie, zostanie wyprostowane. 
Nierówne=> Błędy, sprzeczności, fałszywe nauki i kamienie obrażenia, zostaną usunięte sprzed 
ludzkości. 

Iz.40: 5 Chwała Pańska=> Błogosławieństwo i zbawienie. Majestat Jego sprawiedliwego charakteru, jak 
również i Jego rządów. 
Objawi się=> W Tysiącleciu. 
Ujrzy wszelkie ciało=> Oceni cały rodzaj ludzki i wraz z Żydami będą rozpoznawać Boską miłość 
ode dnia do dnia. 

Iz.40: 6 Wszelkie ciało jest trawą=> Aby rozproszyć wszelką władzę i okazałość ziemskich instytucji, 
wystarczy jedno tylko tchnienie Pańskie. 

Iz.40: 7 Trawa usycha=> Czas ucisku zniszczy nadzieję ludzką, wszystkie ich zamiary i zabiegi we 
własne możliwości dokonania szczęśliwej egzystencji, aż przyjdą błogosławieństwa z 
ustanowienia Królestwa Bożego. 

Iz.40: 9 Syonie=> Jedyny prawdziwy Kościół reprezentowany przez ostatnich członków. 
Wstąp na górę=> Do chwalebnego stanu duchowego. 
Jeruzalemie=> Ojcowie święci sprzed naszej ery. 
Miastom judzkim=> Wszystkim, którzy na ów czas będą w społeczności z Bogiem. 
Oto Bóg wasz=> Jest obecny wpośród was (przez moc Swego Królestwa). 

Iz.40:10 Panujący Pan=> "Adonai", Jehowa. 
Przeciwko mocnemu=> Przeciwko mocarzowi - szatanowi. 
Ramię jego=> Jezus Chrystus. 
Zapłata jego z nim=> (Aby oddał każdemu według prawa sprawiedliwości). Przedtem nie była 
dana. 

Iz.40:11 Trzodę paść będzie=> Małe Stadko, zwycięzców. Używać będzie odpowiednie narzędzia 
ludzkie, które miały podobnego ducha. 
Zgromadzi baranki=> Słabsze z prawdziwych Jego owiec. 
Piastować będzie=> Tacy nauczyciele i ewangeliści, którzy są z prawdziwych Jego owiec. 
A kotne=> "A biada brzemiennym i karmiącym w owe dni", Mat.24:19. 

Iz.40:24 Wicher=> Czas ucisku. 

Iz.40:31 Nowe siły=> "Bo dni ludu mego będą jako dni drzewa", Izaj.65:22. 

Iz.41: 1 Wyspy=> Symbol na republiki. 

Iz.41:15 Góry=> Symbol na królestwa. 

Iz.41:16 Wiatr porwie=> Zawierucha wojenna zniszczy. 
Wicher rozproszy=> Czas ucisku. 

Iz.41:22 Niech=> Upadli aniołowie. 
Przyszłe rzeczy=> Które mają się stać. 

Iz.41:23 Żeście bogowie=> Możni. 

Iz.41:25 Od północy=> Miejsce stolicy Boga. 

Iz.42: 1 Narodom=> Również i Żydom. 

Iz.42: 4 Ani ustanie=> Plan Boży nie może upaść w żadnym szczególe. 
Sądu=> Ustanowienie sprawiedliwości. 



Iz.42: 6 Strzec cię będę=> Od upadku. 
I dam cię=> Chrystusa Pana. 
Za przymierze=> Za Pośrednika, przez którego zostanie wypełnione Przymierze względem 
rodzaju ludzkiego. 

Iz.42: 7 Wywodził więźniów=> Więźniów śmierci z grobu. 
Siedzący w ciemności=> W przeciwieństwie do tego są ci, którzy chodzą w światłości i ubiegają 
się o uznanie i błogosławieństwo Boże. 

Iz.42: 8 Ja Pan=> Bóg Jehowa. 
Chwały mojej=> Mój honor jako pierwotnego prawodawcę. 

Iz.42:13 Pan wyjdzie=> W czasie ucisku. 
Krzyczeć będzie=> Chrystus przemawiać będzie przez Swoje ludzkie zastępy, jakie użyje. 

Iz.42:15 Góry i pagórki=> Wyższe i niższe królestwa. 

Iz.42:16 Obrócę ciemności=> Ignorancję - ciemnotę. 
W światłość=> W Prawdę. 

Iz.42:19 Kto jest ślepy=> Na ziemskie ponęty, ziemską mądrość. 
Jeno sługa mój=> Jezus Chrystus i Jego Ciało - Kościół Boży. 
Doskonały=> Oddany, poświęcony sprawie Bożej. 

Iz.42:20 Nie zrozumiewa=> Nie zwraca uwagi. Nie jest to myślą, abyśmy nie mieli pojęcia o korzyściach 
ziemskich i przyjemnościach, lecz dobrowolnie się ich odrzuca i zamyka oczy na wszelkie ponęty 
światowe. 

Iz.42:21 Uwielbił go zakonem=> Powiększy jego znaczenie i uczyni bardziej szczegółowym. 

Iz.42:24 Podał Jakuba=> Naród żydowski. 

Iz.43: 3 Zbawiciel twój=> To Autor planu zbawienia - Bóg Jehowa. 

Iz.43: 7 Imieniem moim=> Izrael znaczy lud Boży i odnosi się do tych wszystkich, którzy są Jego. 
Ku chwale mojej=> "Bo za wolą Twoją stworzone są", Obj.4:11. Pokój prawdziwy znajduje się 
tylko wtedy, gdy się jest w harmonii ze swym Stwórcą. 

Iz.43:11 Oprócz mnie zbawiciela=> To Autor planu zbawienia - Bóg Jehowa. 

Iz.43:14 Do Babilonu=> Mistyczny Babilon - chrześcijaństwo z imienia tylko, a nie z uczynków. 
Chaldejczyków=> Symbol na anarchistów, itp.. 

Iz.43:16 Na morzu drogę=> Niespokojne burzliwe masy ludu. 

Iz.43:17 Upadają=> W czasie wielkiego ucisku. 

Iz.44: 1 Słuchaj Jakubie=> Naród żydowski. 

Iz.44:23 Śpiewajcie niebiosa=> Władze duchowe. 
Niskości ziemi=> Społeczeństwo ludzkie. 

Iz.44:28 Mówię o Cyrusie=> "Cyrus" znaczy Słońce i wyobraża "Słońce Sprawiedliwości". Jest to typ na 
Chrystusa. Podanie niesie, że to proroctwo odczytane było Cyrusowi i spowodowało wydanie 
dekretu dozwalającego powrócić Żydom do swej ziemi. 

Iz.45: 1 Cyrusowi=> "Cyrus" znaczy Słońce i wyobraża "Słońce Sprawiedliwości". Jest to typ na 
Chrystusa. Podanie niesie, że to proroctwo odczytane było Cyrusowi i spowodowało wydanie 
dekretu dozwalającego powrócić Żydom do swej ziemi. 

Iz.45: 4 Wybranego mego=> "Tylkom was samych poznał ze wszystkich rodzajów ziemi", Amos 3:2. 

Iz.45: 7 Stwarzam złe=> Różne kary zsyłane na naród żydowski za ich różne wykroczenia, były dla nich 
złem. 

Iz.45: 8 Niebiosa=> Duchowe władze. 
Spuśćcie rosę=> Błogosławieństwo Boże. 
Ziemia=> Społeczeństwo ludzkie. 

Iz.45:11 Pytajcie mię=> Nie usiłujmy przeprowadzać własnych planów ani żądać, żeby Pan Bóg czynił 
naszą wolę. 

Iz.45:13 Zbuduje miasto=> Hebrajskie słowo "ir" znaczy: dziedziniec świątyni. 

Iz.45:17 Na wieki wieczne=> "Świat przyszły". Nowy wiek, "w którym sprawiedliwość mieszkać będzie", 
Żyd.2:5; 2 Piotra 2:13. 

Iz.45:18 Na mieszkanie=> Dla przyprowadzonych do doskonałości ludzi. Kto my jesteśmy, abyśmy mieli 
mówić, że Bóg jest niesprawiedliwym w stosunku do Swej własności, iż czyni według Swego 
upodobania. Ziemia nie będzie ogniem spaloną. "A wszelkie stworzenie, które jest na ziemi... 
Słyszałem mówiące: Siedzącemu na stolicy i Barankowi błogosławieństwo, cześć, chwała i siła 
na wieki", Obj.5:13. 

Iz.45:19 Nasienie Jakuba=> Naród żydowski. 

Iz.45:23 Każdy język=> Licząc w to i złych duchów. 

Iz.46: 1 Pochylił się Bel=> Babiloński bóg, a w symbolice papież. 



Iz.46:10 Wszystką wolę=> Bóg "chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania Prawdy", 1 
Tym.2:4. 

Iz.46:11 Od wschodu=> Skąd powstaje Słońce Sprawiedliwości. 

Iz.47: 1 Panno=> Jako drwiny na pretensje do czystości. 
Córko babilońska=> Nominalne chrześcijaństwo. 
Nie na stolicy=> Władzy i panowania. 

Iz.47: 9 Doskonale=> W pełnej mierze. 
Dla mnóstwa=> Winno być: pomimo mnóstwa. 
Dla wielkości=> Winno być: pomimo wielkości. 

Iz.47:10 Mądrość twoja=> Mądrość światowa. 

Iz.47:11 Wyjścia nie wiesz=> Kiedy spadnie i zaskoczy rózga kary nominalne chrześcijaństwo. 

Iz.47:14 Ogień=> Czas ucisku. 

Iz.48:14 Nad Babilonem=> Mistycznym. 
Ramię jego=> Jezus Chrystus. 

Iz.48:20 Wynijdźcie z Babilonu=> Odnosi się do Żydów, gdy mieli powrócić do ojczystej ziemi z niewoli 
babilońskiej. 

Iz.48:22 Niepobożnym=> Prawdziwy pokój jest wtedy, gdy się jest w harmonii ze swym Stwórcą. 

Iz.49: 5 Przywiódł Jakuba=> Naród żydowski. 

Iz.49: 6 Poganom=> Również i Żydom. 

Iz.49: 7 Którym każdy gardzi=> "Najwzgardzeńszy [był Jezus], skądeśmy Go za nic mieli", Izaj.53:3. 

Iz.49: 8 Czasu przyjemnego=> Podczas wieku ewangelicznego. 
Wysłucham cię=> Jezusa Chrystusa i Kościół, Ciało Jego. 
Poratuję cię=> We wszystkich doświadczeniach doczesnych żywota i wybawię cię ze śmierci 
przez zmartwychwstanie do Boskiej natury. 
Za przymierze=> Nowe Przymierze nie może rozpocząć swej działaności, aż kielich cierpień 
Chrystusowych, jakie pozostały dla członków Ciała Chrystusowego, zostanie wypity przez 
ostatnich członków tegoż Ciała. 
Ludowi=> Rodzajowi ludzkiemu, a nie Kościołowi. 
Utwierdził ziemię=> Nowy porządek i układ społeczny. 
Podał w osiadłość=> Aby rodzaj ludzki mógł ją posiąść. 
Dziedzictwo spustoszałe=> Doskonałe posiadanie władz umysłowych, fizycznych i moralnych, 
które pierwotnie posiadał człowiek Adam. 

Iz.49: 9 Więźniom=> Jakich pochwyciła śmierć. Cały rodzaj ludzki znajdujący się w grobie, więzieniu 
smierci. 
Wynijdźcie=> "Nadejdzie godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego [i 
wyjdą zeń]", Jan 5:28. 
W ciemnościach=> W grobach. 

Iz.49:10 Źródeł=> Słowo Boże. 

Iz.49:13 Śpiewajcie niebiosa=> Władze duchowe. 
Rozraduj się ziemio=> Społeczeństwo. 

Iz.49:26 Zbawiciel twój=> Bóg Jehowa jest głównym czynnikiem całego planu zbawienia ludzkości we 
wszystkich jego szczegółach. 

Iz.50: 4 Panujący Pan=> "Adonai", Bóg Jehowa. 
Dał mi=> Chrystusowi. 
Język umiejętny=> Nauczył mię. 

Iz.50: 5 Panujący Pan=> "Adonai", Bóg Jehowa. 
Ani się na wstecz wracam=> Od Jego nauki. 

Iz.51: 2 Na Abrahama=> Typ na Jehowę Boga. 
I na Sarę=> Typ na Przymierze Abrahamowe. 

Iz.51: 5 Ramiona moje=> Jezus Chrystus. 

Iz.51: 6 Ku niebu=> Władzom duchowym. 
Na ziemię=> Na społeczeństwo. 

Iz.51: 9 O ramię Pańskie=> Jezus Chrystus. 

Iz.51:16 Szczepił niebiosa=> Ustanowił nową władzę duchową. 
Założył ziemię=> Nowy układ społeczny. 

Iz.51:21 Pijana=> Odurzona fałszywą nauką. 

Iz.52: 1 Ocuć się ocuć=> Przy zmartwychwstaniu. 
Syonie=> Kościół Boży. 

Iz.52: 3 Odkupieni będziecie=> "Gaal", uwolnieni za zapłatą. 

Iz.52: 6 Pozna imię moje=> Zrozumie i oceni mój prawdziwy charakter. 



Dnia onego=> Podczas żniwa wieku ewangelicznego. 

Iz.52: 7 Na górach=> Królestwa. 
Nogi=> Ostatnie członki Ciała Chrystusowego. 
   Nie oznacza literalnych nóg, podobnie ja w tekście: "I staną nogi jego w on dzień na górze 
Oliwnej". Zach.14:4. 
Tego=> Chrystus w ciele, klasa Eliasza. 
Zwiastuje=> Okup za wszystkich i błogosławieństwa z tego wynikające, tj. wyswobodzenie 
wszystkich. 
Bóg twój króluje=> Panowanie Chrystusa, które sprowadzi wyzwolenie. 

Iz.52: 8 Stróżowie twoi=> Podczas żniwa wieku ewangelicznego. 
Okiem w oko=> Może widzieć jasno i harmonijnie. 

Iz.52: 9 Pustynie=> Ziemska faza Królestwa Bożego. 
Lud swój=> Naród żydowski. 

Iz.52:10 Wyciągnął Pan=> Przy ustanowieniu Królestwa. 
Ramię świętobliwości=> Jezus Chrystus. 
Zbawienie Boga=> Plan Boży nie może upaść w żadnym szczególe w ustanowieniu 
sprawiedliwości. 

Iz.52:11 Wynijdźcie=> "Wyjdź z niego [z mistycznego chrześcijaństwa] ludu mój", Obj.18:4. "Pszenicę 
zgromadźcie do spichrza mojego", Mat.13:30. "Dobre ryby do naczyń włóżcie", Mat.13:48. 
Oczyśćcie się=> Od złych uczynków i od fałszywych nauk. 
Naczynie Pańskie=> Prawdy Boże, nauki. 
________________________ 
MANNA - 11 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Boski sposób postępowania wydaje się czynić wyraźny podział między sługami Boga; a sługami 
złego. Przywilej świadczenia o Bogu, czyli przywilej bycia ambasadorem Prawdy, jest łaską, 
którą Pan przeznaczył tylko dla własnego ludu. On nie chce, by zło lub upadłe demony bądź źli 
mężczyźni i kobiety obwieszczali dobrą nowinę. Lud Pański powinien zwracać na to pilną uwagę 
i odrzucać posługi każdego, kto nie daje dowodów jedności serca z Panem. Lecz"... 
niezbożnemu rzekł Bóg: Cóżci do tego, że ... bierzesz przymierze moje w usta twoje? Ponieważ 
masz w nienawiści karność, i zarzuciłeś słowa moje za się" (Ps. 50:16, 17). 
---------------------- 

Iz.52:13 Słudze memu=> Chrystusowi. 
Będzie=> W Tysiącleciu. 

Iz.52:14 Jako wiele=> Żydów żyjących podczas pierwszej obecności Chrystusa. 
Zdumieją się=> Że On poddał się takiemu upokorzeniu. 
Nad nim=> Podczas krzyżowania. 
Nad innych=> Ludzi. 

Iz.52:15 Zasię pokropi=> Zdziwieni dobrowolnym poddaniem się zniewagom. 
Czego nie powiadano=> O innych. 
To oglądają=> Z przykładu na Jezusie. 

Iz.53: 1 Któż uwierzył=> Naszym kazaniom. 
Komu=> "Niewielu mądrym... niewielu możnym", 1 Kor.1:26. 
Ramię Pańskie=> Chrystus, moc Boża ku zbawieniu rodzaju ludzkiego. 
Objawione=> W teraźniejszym czasie. 
______________________  
MANNA - 4 LIPCA 
---------------------- 
Powołanie członków Kościoła w obecnym czasie pozwala świecić ich światłości i w ten sposób 
sprowadzać prześladowanie oraz pozwala im trwać w prześladowaniach dla sprawy 
sprawiedliwości, ćwicząc należycie w cierpliwości, braterskiej uprzejmości, współczuciu i miłości 
w stosunku do prześladowców i wszystkich ludzi. Niech więc wszyscy, którzy widzą tę nagrodę i 
światło Boskiej chwały świecące na obliczu naszego Pana Jezusa Chrystusa, będą wierni 
warunkom Ojca, Jego powołaniu i służbie dla Niego. Niech ci wszyscy zwracają uwagę na 
posługę, którą im powierzono i nie ustają. Niech się nie zniechęcają tym czy ludzie ich słuchają, 
czy nie, czy myślą o nich lub mówią źle. Powinni pamiętać, że gdy próby się skończą, będą 
składać swoje sprawozdanie Samemu Panu, wtedy nagrodzi On Swoje klejnoty. 
---------------------- 

Iz.53: 2 Bo=> Przyczyna dla której Żydzi nie mogli poznać Chrystusa przy pierwszej Jego obecności była 
ta, że nie okazał się w chwale i mocy królewskiej. 



Jako latorostka=> Dla zwykłego człowieka zdawało się niemożliwością, aby Jezus wypełnił ich 
oczekiwania. 
Z ziemi suchej=> Ród Dawida zdawało się, że stracił swą żywotność. 
A jako korzeń=> Źródło życia. 
Kształtu=> Które ludzie uwielbiają. 
Ani piękności=> Bez ambicji i wyniosłości. 
Czemubyśmy=> Żydzi, a szczególnie przywódcy i starsi ludu. 
Żądać mieli=> Mogli z Nim znaleźć. 

Iz.53: 3 Najwzgardzeńszy=> Przez Rzymian Jezus był uważany za niegodnego uwagi. To proroctwo 
wskazuje, że Biblia jest Bożym objawieniem Jego dzieła. 
Odrzucony od ludzi=> "Przyszedł do swoich, ale swoi Go nie przyjęli", Jan 1:11. 
Mąż boleści=> "Makabot" znaczy: boleści. Jezus był mężem głębokiej i wielkiej sympatii dla 
innych. 
Świadomy niemocy=> "Chali" znaczy: choroby, słabości. Dowód, że wszystkie choroby są 
wynikiem grzechu. 
Za nic mieli=> Uważali Go za fanatyka. 

Iz.53: 4 Niemocy=> Nasze niedoskonałości. 
Wziął na siebie=> Dobrowolnie. 
Nosił boleści nasze=> Choroby, itp.. "Moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich", 
Łuk.6:19. 

Iz.53: 5 Pokoju naszego=> Tym sposobem nasz pokój z Bogiem został uczyniony. 
Sinością jego=> Jezus za nas ucierpiał. 
Jesteśmy uzdrowieni=> Jako grzesznicy, zanim uczyniliśmy z Nim przymierze, byśmy dla 
sprawiedliwości z Nim cierpieli. 

Iz.53: 6 Zbłądzili=> Naśladując złe drogi innych ludzi. 
Pan [Bóg] włożył nań=> Tym sposobem został odkupiony rodzaj ludzki przez Jezusa i darowany 
grzech Adamowy. 

Iz.53: 7 Uciśniony jako baranek=> Drwili z Jezusa. "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata", Jan 
1:29. 
Nie otworzył ust=> W swojej obronie, lub żeby starał się uwolnić od śmierci. 

Iz.53: 8 Z więzienia=> Przez ubiczowanie z rozkazu Piłata. 
I z sądu=> Przez sąd Boży, Jezus oddał się dobrowolnie jako Odkupiciel rodzaju ludzkiego. 
Wyjęty jest=> Odcięty od życia. 
Rodzaj jego=> Kto by mógł przedtem przypuszczać, że Chrystus będzie ojcem wieczności 
(ludzkości, przez odkupienie jej). 
Ludu mojego=> "Za grzechy wszystkiego świata", Jan 2:2. 

Iz.53: 9 Grób jego=> "Qebar" znaczy: grób, miejsce gdzie był pochowany. 
Niezbożnym=> "Rasha" znaczy: potępiony lub winny rodzaj. 
Bogatemu=> W grobie Józefa z Arymatei złożono ciało. 

Iz.53:10 Zetrzeć go=> Aby Jezus okazał Swą wiarę i wierność aż do śmierci, i tym sposobem aby mógł 
być obficie nagrodzony. 
Niemocą utrapić=> Uczynił Go słabym. 
Duszę swą=> Istotę, istnienie, wszystko co posiadał Jezus. Karą za grzech jest śmierć duszy - 
istoty. "Dobry pasterz życie własne daje za owce", Jan 10:11. 
Ofiarą za grzech=> Za nasze grzechy, a nie za Jezusa. (On był bez winy i bez grzechu 
pierworodnego). Przez to spowodował, że figuralne ofiary w Izraelu za grzech ustały. 
Ujrzał nasienie swoje=> Wielu z nasienia Adama, którzy przyjmą przysposobienie synowskie na 
Jego warunkach. 
Przedłużył dni=> Bo gdyby Jezus nie był Bogu posłuszny we wszystkim, nie byłby 
zmartwychwstał, lecz na wieki wieczne byłby stracony. 
Co się Panu podoba=> Wola Jehowy, Jego plan zbawienia Jezus bez szemrania wypełnił. 

Iz.53:11 Ujrzy z pracy=> Owoce swoich wysiłków w posłuszeństwie. 
Duszy swej=> Podczas restytucji rodzaju ludzkiego. 
Nasycon będzie=> Dając swoje życie na odkupienie świata. Bóg Jehowa będzie również 
zadowolony z dzieła Chrystusa, które On dokona. Boski plan nie może być w niczym zmieniony. 
Znajomością swoją=> Jego zupełne zaufanie w Bogu przyszło z doświadczenia. Zdobył podczas 
Swego przedludzkiego istnienia. 

Iz.53:12 Dam mu=> Bóg Jehowa da Jezusowi. 
Dzielił korzyści=> Z powodu pokonania i zwycięstwa nad grzechem i smiercią, ze wszelaką 
chwałą i przywilejami błogosławienia rodu ludzkiego. 



Z mocarzami=> Zwycięski Kościół z wieku ewangelicznego. "Bo gdy jestem słaby, tedy jestem 
mocny", 2 Kor.12:10. "Temu co zwycięży, dam mu siedzieć ze mną na moim tronie, jakom i ja 
zwyciężył i usiadłem z Ojcem na Jego tronie", Obj.3:21. 
Duszę swoją=> Życie swoje od chrztu w Jordanie, aż położył je na krzyżu. 
Na śmierć=> Przestając istnieć. 
Z przestępcami=> Ze złoczyńcami, ukrzyżowanymi był policzony. 
______________________  
MANNA - 14 KWIETNIA 
---------------------- 
Jak każdy, kto postępuje śladami Mistrza musi przeżyć pewne doświadczenia getsemańskie, tak 
też każdy musi co najmniej skosztować w jakimś stopniu wszystkich doświadczeń Mistrza. Nie 
zapominajmy więc, zwracać uwagę na sposobności służenia braciom, "maluczkim" 
współuczniom Chrystusa. Bądźmy ostrożni, by nie dodawać urągowisk, które muszą spaść na 
wszystkich naśladowców Baranka, lecz przeciwnie, wypowiadajmy słowa sympatii i udzielajmy 
pomocy drugim w noszeniu krzyża, w trudnościach i próbach. W ten sposób najlepiej możemy 
pokazać naszemu Panu i Głowie, jak byśmy ocenili okazję udzielania Mu pomocy w niesieniu 
Jego krzyża w drodze na Kalwarię. 
---------------------- 

Iz.54: 1 Śpiewaj niepłodna=> Duchowy Syon. Przymierze jako nasza "matka". 
Niż synów=> Chrystusa figurował Izaak i Rebeka. 

Iz.54:10 Góry=> Symbolizują królestwa. 

Iz.54:11 O utrapiona=> Kościół wieku ewangelicznego. 
Kamienie twoje=> Żywe kamienie, królewskie kapłaństwo. 

Iz.54:13 Wszyscy synowie=> Duchowi synowie Boży. 
Będą wyuczeni=> Od Boga. "Każdy kto usłyszał od Ojca", Jan 6:45. Nieuprzedzeni pragną 
poznać Prawdę. 

Iz.54:14 Od ucisku oddalisz się=> Nie będziesz w nim sympatyzował. 
Bać nie będziesz=> "Doskonała miłość wyrzuca precz bojaźń", 1 Jana 4:18. Lud Boży powinien 
być najmniej bojaźliwym na świecie odnośnie ziemskich wypadków. 

Iz.54:15 Mieszkać z tobą=> Zmowa religijna przeciw ludowi Bożemu. 

Iz.54:17 Przeciw tobie=> Przeciw Nowemu Stworzeniu. 
Nie zdarzy się=> Pomimo, iż może przynieść szkodę na zdrowiu, na sławie lub materialnie. 
Język powstający=> Przez obmowy, nienawiść, walkę, oczernianie. 
Ode mnie=> "Jeśli Bóg jest z nami, kto będzie przeciwko nam", Rzym.8:31. 

Iz.55: 1 Nuż wszyscy=> Każdy, ktokolwiek w czasie Tysiąclecia będzie szczerym i bez zdrady. 
Pragnący=> "Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni nasyceni 
będą", Mat.5:6. Do przyjęcia wody żywota nikt nie będzie zmuszany. 
Do wód=> "Ktokolwiek chce, niech bierze wodę życia darmo", Obj.22:17. "Źródło wody 
tryskającej do zywota wiecznego", Jan 4:14. Jeszcze się rzeką nie stała. 
Wino=> Doktryny. 
Mleko=> początkowe nauki Ewangelii. 
Bez zapłaty=> W obecnym czasie ono kosztuje ofiarowanie samego siebie, aż do śmierci. 

Iz.55: 2 Przecz nakładacie=> Tyczy tych, co szukają Prawdy, lecz z innych źródeł czerpią ją. 
Co nie nasyca=> Docześnie lub duchowo. 
W tłustości=> Znaczy wielki plan zbawienia ludzkości. 

Iz.55: 3 Nakłońcie ucha=> "I stanie się, że każdy kto by nie słuchał onego proroka [Jezusa Chrystusa], 
będzie wygładzony z pośrodku ludu", Dz.Ap.3:23. 
Przymierze wieczne=> Nowe Przymierze to odpuszczenie grzechów całej ludzkości. 
Miłosierdzia Dawidowe=> "Umiłowany" Chrystus. 
______________________  
MANNA - 15 CZERWCA 
---------------------- 
Wszyscy, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, których dusze są tak spragnione Boga, jak jeleń 
strumienia wód, którzy znalazłszy Go poświęcili się Mu otrzymując pomazanie Duchem Świętym, 
poświadczającym ich duchowi, iż są synami Boga, tymi, którzy jako pomazani synowie mogą 
dostrzec w sobie cechy prawdziwego synostwa - lojalność, wierność, gorliwość, energię, 
odwagę, roztropność itp. - stanowiąc klasę, z którą Bóg zawarł wieczne przymierze i do której 
należą "miłosierdzia Dawidowe pewne". 
---------------------- 

Iz.55: 4 Dałem go=> Pozaobrazowy Dawid - Chrystus. 

Iz.55: 5 Oto [ty]=> Chrystus. 



Powołasz=> "Rodzaj wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty", 1 Piotra 2:9. 
Zbiorą się do ciebie=> W czasie Tysiąclecia narody. 

Iz.55: 6 Szukajcie Pana=> Tyczy całego świata w wieku Tysiąclecia. 

Iz.55: 8 Myśli moje=> Moje plany odnosnie zbawienia rodu ludzkiego. 
Ani drogi wasze=> W organizowaniu kościołów i różnych sekt. 
Jako drogi moje=>  Na przykład w wielkim planie zbawienia. 

Iz.55:10 Jako zstępuje deszcz=> "Deszcze to błogosławieństwa", Ezech.34:26. 

Iz.55:11 Tak będzie słowo moje=> Licząc w to poselstwo w czasie żniw. 
Poszczęści mu się=> Ponieważ Bóg posiada jeden zamiar i poparty jest przez Jego doskonałą 
sprawiedliwość, miłość, mądrość i moc, mimo, że szatanowi zdaje się, iż on Bogu przeszkadza 
w ustanowieniu oczekiwanego Królestwa. 
Na co je poślę=> Z tego widzimy, iż Słowo Boże nie było dane, by nawrócić świat w czasie wieku 
ewangelicznego. 

Iz.55:12 W pokoju=> Zamiast prześladowania. 
Drzewa polne=> Lud. 

Iz.55:13 Miasto ciernia=> Bezbożni czyhający jak podejść niebacznych. 
Jedlina=> Symbol na człowieka posiadającego żywot wieczny. 
Miasto pokrzywy=> Chcący atakować i podejść tych, którzy zostali pociągnięci jego przynętą. 
Wyrośnie mirt=> Piękny i nieszkodliwy. 
I to będzie=> Przywróceniem człowieka do doskonałości. 
Znak wieczny=> Jego wielkości i mocy. 

Iz.56: 1 Strzeżcie sądu=> "Sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy Twojej", Psalm 89:15. 

Iz.56: 2 Przestrzegajcie sabatu=> Typ na Tysiąclecie. 

Iz.56: 7 Na górę świętobliwości=> Królestwo Boże. 

Iz.56:10 Nic nie umieją=> "Oto Słowo Pańskie odrzucają, cóż to tedy za mądrość ich", Jer.8:10. 
Są psami niemymi=> Tym samym są bezpożyteczni panu swemu. 
Nie mogą szczekać=> Nie umieją nauczać Słowa Bożego. 
Ospałymi są=> Nie pragną poznać Prawdę Bożą i uczą jakby byli we śnie. 
Leżą w drzemaniu=> Leniwi są ku Prawdzie, lubią wygody. 

Iz.56:11 Są pasterzami=> Najemnikami. "Do którego owce nie należą", Jan 10:12. 
Drogą swoją=> Za swoimi korzyściami. 
Za łakomstwem=> Duchowieństwo uczy za pieniądze. 
Ze strony swej=> Swojego kościoła lub sekty. 

Iz.56:12 Mocnym napojem=> Fałszywymi naukami. 

Iz.57: 9 Ty=> Izrael wyobrażony tu jako niewiasta. 
Chodzisz do króla=> Czynisz przymierze z pogańskimi królami. 
Aż do grobu=> Szeol. Figuralnie stałaś się umarłą. 

Iz.57:13 Górę świętą=> Królestwo Boże. 

Iz.57:15 ________________________ 
MANNA - 20 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Pamiętajmy zawsze, że Pan nigdy nie gardzi złamanym i skruszonym sercem, że go nigdy nie 
odtrąci. Przeto, bez względu na to, o jakie trudności mogą się potknąć niektórzy z ludu Bożego, 
jeśli jednak stwierdzą, że pragną społeczności z Panem i przebaczenia, jeśli serca takich są 
skruszone i złamane, niech nie rozpaczają, lecz pamiętają, że Bóg ich ubezpieczył przez 
zasługę Chrystusa, która pozwala. Mu przyjąć i usprawiedliwić darmo od grzechu tych 
wszystkich, którzy przychodzą do Niego przez Jezusa - przez wiarę w Jego krew. Ci, co mają 
złamane i skruszone serca z powodu swoich grzechów, niech wiedzą, że nie popełnili "grzechu 
na śmierć", ponieważ stan ich serca tego dowodzi, jak o tym oświadcza Apostoł: "Albowiem nie 
możebne jest aby się zaś odnowili ku pokucie", ci którzy popełnili grzech na śmierć. 
---------------------- 

Iz.59: 5 Oni=> Znaczy systemy naszych czasów, wytwór ludzki. 
Jaja bazyliszkowe=> Kłamstwa szatana. 

Iz.59:14 Na ulicy=> Mistycznego Babilonu - chrześcijaństwa. 

Iz.59:16 Żadnego męża=> "Nie masz sprawiedliwego ani jednego", Rzym.3:10. 
Coby się zastawił=> "Nikt brata swego wykupić od śmierci nie może", Psalm 49:7. 
Sprawiło mu ramię=> Jezus Chrystus. 

Iz.59:18 Odpłacił=> W czasie ucisku. 

Iz.59:19 Duch Pański=> Podczas wieku ewangelicznego przez duchowego Izraela. 

Iz.59:20 Odkupiciel=> "Gaal" znaczy: ten, co uwalnia po otrzymaniu zapłaty. 
Do Syonu=> Kościoła Ciała Chrystusowego. 



W Jakubie=> W Izraelu. 

Iz.59:21 Przymierze moje=> Z tego tekstu można rozumieć, że Prawo Zakonu dotąd jeszcze obowiązuje 
naród żydowski. 

Iz.60: 1 Powstań objaśnij się=> Poselstwo Boże do narodu żydowskiego na początku Tysiąclecia. 
Światłość twoja=> "Słońce sprawiedliwości", Jezus Chrystus przy Swojej wtórej obecności. 

Iz.60: 2 Ciemności=> Nieświadomość o planie Bożym. 
Okryją ziemię=> Cywilizowane społeczeństwo. 
Zaćmienie=> "Bóg świata tego [starego świata, jaki był od potopu do roku 1914] oślepił zmysły 
niewiernych", 2 Kor.4:4. 
Narody=> Pogan. 

Iz.60: 3 Chodzić narody=> Tyczy narodów ziemi w ogólności, szczególnie pogan. 
W światłości twojej=> Naród żydowski przywrócony do łaski. 
A królowie=> Władcy ziemi. 

Iz.60: 4 Córki twoje=> "Dam ci je za córki [Sodomę i Samarię, gdy zostaną wzbudzone z grobów]", 
Ezech.16:61. 

Iz.60: 5 Oglądasz=> Gdy zaślepienie zostanie odwrócone. 
Tedy=> W Tysiącleciu. 
Zgraja morska=> Wzburzone masy ludu. 
Moc=> Najlepsi z ludzkości. 

Iz.60: 6 Złoto przyniosą=> Wyobraża posłuszeństwo i poświęcenie się. 
I kadzidło=> Wyobraża uwielbienie, ocenienie, wdzięczność. 

Iz.60: 9 Wyspy=> Symbol na republiki. 

Iz.60:13 Miejsce nóg moich=> Ziemia przywrócona do doskonałości. "Ziemia jest podnóżkiem nóg 
moich", Iz.66:1. 

Iz.60:16 Zbawiciel twój=> Autor planu zbawienia ludzkości, Bóg Jehowa. 

Iz.60:17 Miasto miedzi=> Symbol doskonałej ludzkiej natury. 
Naniosą złota=> Symbol duchowej natury. 
Miasto żelaza=> Symbol mocy i władzy. 
Naniosę srebra=> Symbol prawdy oraz i Wielkie Grono. 
Miasto drzewa=> Symbol tradycji i odpowiedniego charakteru. Błogosławieństwa przyszłego 
wieku przewyższą błogosławieństwa teraźniejszego czasu, jak złoto w stosunku do miedzi. 

Iz.60:19 Słońce=> symbol światła Ew. 
Jasność miesiąca=> symbol Prawa Zakonu 
Światłością twoją=> Prawda. 

Iz.60:21 Szczepienia mego=> "Jam jest prawdziwym winnym szczepem, a Ojciec mój Winiarzem", Jan 
15:1. 

Iz.61: 1 Duch panującego=> Nie ma się przez to rozumieć osoby. 
Jest nade mną=> Nad Chrystusem, Głową i Ciałem, od chrztu Chrystusa. 
Pomazał Pan=> To jest jedyne upoważnienie i polecenie, jakie kiedykolwiek było dane 
człowiekowi, by głosił Ewangelię. 
Abym opowiadał=> Polecenie sprawowania służby naśladowcom Pańskim. 
Cichym=> Nie pysznym lub dumnym profanom, itp.. Jedynie pokorni mogą i będą widzieć 
obecną Prawdę. 
Skruszonego serca=> Zadaniem jest nie ranić serc, ale je leczyć. 
Wyzwolenie=> Powrócenie do pierwotnego stanu restytucji. 
Pojmanym=> W śmierci. 
Otworzenie=> "Mam klucze śmierci", Obj.1:18. "Wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego i 
wyjdą", Jan 5:28. To nie mogło odnosić się do literalnego uwolnienia z więzienia, ponieważ przy 
pierwszej obecności Chrystusa, Jan Chrzciciel nie został uwolniony z więzienia. 
________________________ 
MANNA - 28 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
(Dotyczy w.1-3) 
Mamy polecenie wyszukiwania jednostek cichych i płaczących, takich, które zdają sobie sprawę 
z własnych wad oraz słabości, takich, które poszukują schronienia i wyzwolenia. Naszym 
obowiązkiem jest wskazywać im Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata, wskazywać im 
"ozdobę" zmartwychwstania "miasto popiołu" śmierci i te chwały, które Pan obiecał dać w 
przyszłości w miejsce "ducha ściśnionego", zawodów, smutków i utrapień obecnego czasu. 
Naszym posłannictwem jest mówić takim, że "z poranku" bywa "wesele" i pomagać w 
podnoszeniu się i wkładaniu "odzienia chwały" oraz w zapoczątkowaniu chodzenia w "nowości 
żywota" - "... włożył w usta moje pieśń nową, chwałę należącą Bogu naszemu". 



---------------------- 

Iz.61: 2 Miłościwy=> Okres czasu wieku ewangelicznego, podczas którego Bóg przyjmował ofiary za 
grzech. 
Dzień pomsty=> Naturalny wynik z powodu nie słuchania rozkazów Pańskich. 
Abym cieszył=> Przez "Pocieszyciela ducha Prawdy", Jan 14:16,17. Aby "przez pociechę Pism 
nadzieję mieli", Rzym.8:4. 
Wszystkich płaczących=> Większość ludzi na świecie narzeka. 

Iz.61: 3 Abym sprawił=> Zwrócił uwagę do obietnic Bożych. 
Płaczącym w Syonie=> Święci przebywający w nominalnym kościele utyskują na światowość 
jaka ma w nim przewagę. 
Dał im ozdobę=> Chwałę przy zmartwychwstaniu. 
Miasto popiołu=> Zamiast popiołu w śmierci. 
Odzienie chwały=> Radość z powodu znajomości planu Bożego. 
Ducha ściśnionego=> Z powodu nizadowolenia z ludzkich złych wierzeń. 

Iz.61: 4 Tedy=> W przyszłym wieku. 

Iz.61:10 Rozraduje się w Bogu=> Nawet w teraźniejszym życiu lud Boży już jest w radości. 

Iz.62: 2 ______________________  
MANNA - 16 MAJA 
---------------------- 
Nie zapominajmy nigdy, że jesteśmy "ludem nabytym", odłączonym od ogółu nominalnych 
chrześcijan i od świata, mającym wyższe nadzieje, cele, ambicje, ludem uprzywilejowanym 
przenikliwszym wnikaniem w głębokie sprawy Boga, powołanym z poprzedniej ciemności do 
Jego zdumiewającej światłości. A jeśli jesteśmy tak oddzieleni od świata i chrześcijan, którzy w 
większości uczestniczą w duchu światowym, to cóż w tym dziwnego, że nie jesteśmy w harmonii 
z nimi, że ignorują nas nawet i sprzeciwiają się nam. 
---------------------- 

Iz.62: 3 Zobacz w.2 - MANNA 

Iz.62:10 Przez=> Bramę poświęcenia i uwielbienia połączoną z "wąską drogą". 
Gotujcie=> Prawdziwy Kościół ma w tym udział. 
Drogę ludowi=> Wiek ewangeliczny był czasem, w którym droga dla ludu - gościniec 
świętobliwości - był przygotowany , budowany. 
Wyrównajcie gościniec=> "I będzie tam droga i ścieżka [sprawiedliwości dla wszystkich ludzi]", 
Izaj.35:8. 
Wybierzcie kamienie=> Kamienie obrażenia, błędy złych nauk, itp. 
Podnieście chorągiew=> Absolutnej świętobliwości i czystości serca, na ile to możebne. 
Do narodów=> Pomimo, że byliście i jesteście "światu dziwowiskiem", 1 Kor.4:9. 

Iz.62:11 Zbawiciel idzie=> Wtóra obecność Chrystusa. 
Zapłata jego z nim=> Przed wtórą obecnością Pańską zapłata nikomu nie była daną. 

Iz.63: 1 Który idzie z Edom=> Symbolizuje chrześcijaństwo. 
Z Bosra=> Miasto główne w Edom. Wyraz ten znaczy: owczarnia, i odznaczało się hodowlą 
kozłów, przeto może być porównane z kościelnictwem. 
Jam jest, który mówię=> To jest Chrystus Jezus. 
Dostateczny do zbawienia=> Jezus był nim ponieważ był bez grzechu. 

Iz.63: 3 Prasę tłoczyłem=> Jest to jeden z ostatnich zarysów czasu ucisku. 
Sam jeden=> Boska, a nie ludzka siła obali narody. Nie będzie więcej takich ludzi jak Aleksander 
lub Napoleon, aby kto był w możności wyprowadzić ludzkość z obecnego chaosu. 
Nikt nie był ze mną=> Jak w ostatniej chwili boju Jezusa, nikt z Nim nie był, bo On był tak 
doskonałym człowiekiem, że najbliżsi Jego przyjaciele nie mogli wejść w Jego położenie, by Mu 
pomóc. 

Iz.63: 4 Dzień pomsty=> Czas ucisku. Będzie to naturalny wynik nieposłuszeństwa Bogu. Zniesienie 
dawnego porządku rzeczy. 
Rok=> Ustanowienie pewnego porządku rzeczy. 

Iz.63: 5 Ramię moje=> Moja własna moc. 

Iz.63: 9 Odkupił ich=> Kościół pierworodnych, wyobrażonych przez pierworodnych w Izraelu i 
zachowanych podczas wyjścia z Egiptu. 

Iz.64: 1 Rozdarł niebiosa=> Duchowe władze. 
Góry rozpłynęły=> Królestwa. 

Iz.64: 6 Sprawiedliwości nasze=> Tylko w wypadku, gdy są przykryte zasługami Chrystusa. 

Iz.65:17 Niebiosa nowe=> Duchową nową władzę. 
Ziemię nową=> Nowy porządek i układ społeczny. 

Iz.65:18 Jeruzalem=> Ziemska faza Królestwa Bożego. 



Iz.65:20 W wieku dziecinnym=> Nie będzie dzieci, które by miały umrzeć w kilka dni po urodzeniu, jak to 
bywa teraz. 
Dni swoich=> Żyć może do końca Tysiąclecia. 
Bo dziecię=> Człowiek mający sto lat umrze jako dziecię. Tym sposobem sto lat będzie dane 
człowiekowi na poprawę. Jeżeli nie będzie chciał, życie będzie mu odebrane przed upływem stu 
lat. 
Grzesznik będzie przeklęty=> Kto po odpowiedniej próbie sprzeciwiałby się prawom Królestwa w 
jakimkolwiek szczególe, po decyzji w jego sprawie zostanie wytracony spomiędzy żyjących 
przez tak zwaną wtórą śmierć. 

Iz.65:22 Inszy mieszkał=> W przyszłym wieku nie będzie właścicieli domów czynszowych. 
Dni drzewa=> Posłuszni ludzie "nabywać będą nowej siły", Izaj.40:31. 
Używać będą=> Trwać będą wiecznie. 

Iz.65:23 Będą nasieniem=> Dziećmi. 
Błogosławionych=> Kościoła. 

Iz.65:24 Pierwej niż zawołają=> Zanim pragnienie serc będzie mogło być wyrażone słowami. 
Ja się ozwę=> Wydarzenia tak się będą układały wpośród ludzi, że odpowiedź nadejdzie prędzej 
- wcześniej, niż się je wypowie. 

Iz.65:25 Wilk=> Możebne, iż to wypełni się literalnie, lub odnosi się do ludzi z wilczym usposobieniem. 
Z barankiem=> Również może być literalnie, albo odnosi się do ludzi łagodnego usposobienia. 
Plewy jeść będzie=> Nie będzie żywił się mięsem, lecz powróci do pierwotnego stanu, w jakim 
był w raju. 
Proch będzie=> "Nieprzyjaciele Jego [Chrystusa] proch lizać będą", Psalm 72:9. 
Wężowi=> Symbolizuje szatana. 
Nie będą szkodzić=> Zabronione będzie siłą. "Rządzić będzie laską żelazną", Obj.2:27. "Nie 
będzie tam lwa", Izaj.35:9. Wszelka niewłaściwa rzecz i szkodliwa, lub bezpożyteczna 
człowiekowi, zostanie doszczętnie zniszczoną. 
Ani zatracać=> Wszelkie zarazki chorób i plag zostaną usunięte z rodzaju ludzkiego. 
Na górze świętej mojej=> W Królestwie. Kamień, który uderzył w nogi posągu, stał się wielką 
górą. 

Iz.66: 1 Podnóżkiem nóg moich=> "Miejsce nóg moich uwielbił", Izaj.60:13. 

Iz.66: 5 Którzy drżycie=> Wy, którzy sądzicie samych siebie i dla których spojrzenie napomnienia jest 
wystarczające. 
Sława Pańska=> Czynimy to dla chwały Bożej. 
Okaże się=> Chrystus. 

Iz.66: 6 Głos grzmotu=> Czas ucisku, zamęt w narodach. 
Z miasta=> Symbolizuje rząd religijny, mistyczny Babilon. 
Głos=> Głos Archanioła, Chrystusa. Głos Prawdy Bożej i ostrzeżenia. 
Z Kościoła=> Prawdziwego Kościoła, Głowy i Ciała. 
Zapłatę=> W czasie ucisku. 

Iz.66: 7 Pierwej=> Nominalny kościół. 
Niż pracowała=> W czasie ucisku przy końcu wieku ewangelicznego. 
Porodziła mężczyznę=> Chrystusa, Głowę i Ciało. "Przyjdzie z Syony Wybawiciel", Rzym.11:26. 

Iz.66: 8 Ale Syon=> Objęty boleściami podczas ucisku. 
Porodził synów=> Gdy Ciało Chrystusowe będzie całkowicie oswobodzone z ziemskich 
warunków do stanu duchowego, klasa Wielkiego Grona zostanie uwolniona całkowicie z 
nominalnego kościoła. 

Iz.66:10 Z Jeruzalemu=> Ziemska faza Królestwa Bożego. 

Iz.66:15 Jako wicher=> Symbol czasu ucisku. 
W płomieniach ognia=> Znaczy sąd, zniszczenie złych systemów. 

Iz.66:16 Przez miecz swój=> Przez głoszoną Prawdę Bożą. 
Pobitych od Pana=> Pokonanych mieczem ducha. 

Iz.66:20 Na zawodnikach=> "Kirkarot" znaczy: piec rozpalony, pociąg w szybkim biegu. Przysłowie 
żydowskie mówiło: "Kiedy kolej żelazna dosięgnie Jeruzalemu, wtedy przyjdzie Mesjasz". 

Iz.66:22 Niebiosa nowe=> Nowa władza duchowa. 
Ziemia nowa=> Nowy porządek społeczny. 

Iz.66:24 Trupy ludzi=> Ale nie w piekielnym ogniu. 
Robak nie umiera=> Nie zostawi padliny, aż dokona dzieła zniszczenia. Cokolwiek było 
wrzucone do doliny Hinon, będącej symbolem wtórej śmierci, zostało zniszczone. 
Ogień nie zgaśnie=> Lecz będzie palił się, aż wszystko zniszczy. 
A będą=> Niepoprawni grzesznicy i rozmyślni nieprzyjaciele sprawiedliwości zostaną wytraceni 
w Tysiącleciu. 



Wszelkiemu ciału=> Wszystkim miłującym sprawiedliwość i sąd. 

Jer. 1:10 Oto dziś=> W Tysiącleciu. 
Cię postanawiam=> Chrystusa (aby rozpoczynał panowanie). Katolicy twierdzą, iż to pismo 
odnosi się do papieża. 

Jer. 2:12 Niebiosa=> Władze duchowe. 

Jer. 2:21 Jam cię nasadził=> Naród żydowski i nominalne chrześcijaństwo. 
Krzew wyborny=> "Był pewien gospodarz, który nasadził winnicę", Mat.21:33. 

Jer. 2:35 A przecie mówisz=> Nawet po wyrzuceniu precz. 

Jer. 3: 8 Opuść ją=> (Tyczy naturalnego Izraela, który jeszcze z) niewoli nie powrócił. 

Jer. 3:17 Czasu onego=> W Tysiącleciu. 
Będzie Jeruzalem=> Ziemska faza Królestwa. 

Jer. 3:22 Idziemy do ciebie=> Po czasie wielkiego ucisku. 

Jer. 3:23 Mnóstwo gór=> Królestw ziemskich. 

Jer. 4: 4 Obrzeżcie się=> Wyobraża odcięcie, odłączenie od cielesnych nadziei, pożądliwości, itp.. 

Jer. 4: 6 Od północy=> Stolicy Boskiej władzy. 

Jer. 4:13 Jako wicher=> Symbol czasu ucisku. 
Konie jego=> Doktryny. 

Jer. 4:15 Z góry Efraim=> Rządy chrześcijańskie. 

Jer. 4:20 Opony moje=> Zasłony. Ci, co sprowadzają ciemność. 

Jer. 4:23 Spojrzę na ziemię=> Na społeczeństwo. 
Na niebo=> Władze duchowne ziemskie. 
Nie ma światłości=> Brak w nich Prawdy Bożej. 

Jer. 4:24 Spojrzę na góry=> Królestwa świata. 
Wszystkie pagórki=> Mniej autokratyczne rządy. 

Jer. 4:25 Wszystkie ptactwo=> Ptaki więzienne (ludzie), których największa część stanowi członków 
różnych denominacji nominalnych kościoła. 

Jer. 4:29 Wszystkie miasta=> Rządy religijne. 
Grzmotem=> W czasie ucisku. 
Jeźdźców=> Wielcy religijni przywódcy (którzy w wielkim ucisku stracą wpływ nad ludem, 
którego stale otumaniali). 

Jer. 4:30 Ubrała w szkarłat=> Symbol dostojeństwa w panowaniu (w nominalnym kościele). 
Ozdobą złotą=> Symbol Boskiej natury (jaką kościół z imienia sobie przypisuje). Patrz: 
Sędz.8:26 i Obj.18:16. 

Jer. 4:31 Córki Syońskiej=> Nominalny kościół. 

Jer. 5:31 Lud mój=> Nominalny kościół mieniący się być ludem Bożym. 

Jer. 6: 1 Z północy=> Stolicy Boskiej władzy. 

Jer. 6: 2 Córkę Syońską=> Nominalny kościół. 

Jer. 6:12 Pola ich=> Pola ich pracy (w nauczaniu kłamstwa między ludem parafialnym). 
I żony ich=> Kościoły ich (w których tylko uganiają się za łakomstwem materialnym). 

Jer. 6:14 Pokój, pokój=> Jak to miało miejsce na Kongresie Religijnym (przed rokiem 1897) oraz przy 
otwarciu Kanału Kilońskiego, gdzie 120 pancerników brało udział. 

Jer. 6:16 O ścieżkach starych=> Dowiadujcie się, a nie zagłębiajcie się w ewolucję, teozofię, itp.. nauki. 

Jer. 6:17 Głosy trąby=> Ostateczna siódma trąba jubileuszowa umiejętności i wolności dla narodów. (Jest 
to trąba Boża, która rozbrzmiewa od roku 1874, obwieszczająca usunięcie wszelkiego zła i 
uwolnienie ludzi z jarzma niewoli, aby człowiek nie panował nad człowiekiem na jego zło i to się 
dokonuje w społeczeństwie ludzkim). 

Jer. 6:19 Słuchaj o ziemio=> W symbolice znaczy, aby społeczeństwo słuchało. 

Jer. 6:20 Kadzidło=> Wyobraża modlitwy. 

Jer. 6:23 Jako morze=> Znaczy niespokojne masy ludu. 
Na koniach jeździć=> Doktryny. 

Jer. 7: 4 Kościół Pański=> Chrystus. 

Jer. 7: 9 Za bogami obcymi=> Oddawanie czci bałwanom prowadzi do obrzydliwości. 

Jer. 7:26 Zatwardziwszy kark=> Figura wzięta jest z wołów, których trudno ujarzmić. 

Jer. 8: 7 Sądu Pańskiego=> Rozporządzeń Jego. Czas żniwa był przeznaczony na rozdział pszenicy od 
kąkolu i plew. W tych rzeczach lud Boży posiada mniej znajomości niżeli wędrowne ptactwo 
(dlatego, że nie potrafi tak dokładnie rozeznać ziarna pszenicznego od kąkolu, czyli złych 
naśladowców od dobrych, i prawdy od błędu). 

Jer. 8: 8 Jakoż mówicie=> Jak możecie coś mówić (dobrego i prawdziwego), gdy nie możecie rozeznać 
znaków i przemiany czasów, jakie się dzieją (między ludzkością). 



Daremnie=> Ponieważ Słowo Boże wypowiedziane przez proroków i apostołów zostało 
uczynione bez znaczenia i odłożone na stronę. Wierzenia uformowane w średniowieczu są jako 
latarnie bez światła tym, co chodzą w ciemności. 

Jer. 8: 9 Mędrcy=> Uczeni w mądrości światowej. 
Przestraszeni=> Zniechęceni niepowodzeniem ich ulubionych dążeń i sposobów. 
I pojmani=> Pochwyceni (będą w słusznym od Boga czasie, że ich zamysły w wielu sprawach 
nie spełnione zostaną). 

Jer. 8:10 Żony ich=> Kościoły (jakie sobie pozakładali i czerpią z nich korzyści). 
Pola ich=> Pola ich pracy (w nauczaniu kłamstwa między ludem parafialnym). 
Tym=> Zwycięzcom. 
Od najmniejszego za łakomstwem=> Uganiali się. "Są psami obżartymi, nie mogą się nigdy 
nasycić", Izaj.56:11. 
Od proroka=> Mówcy. 
Aż do kapłana=> Religijnego nauczyciela. 
Przewodzą kłamstwo=> "Położyliśmy kłamstwo za ucieczkę swoją, a pod fałszem utailiśmy się", 
Izaj.28:15. 

Jer. 8:11 Leczą córki ludu=> Różni nauczyciele mistycznego Babilonu leczą lud, lecz uleczyć go nie mogą 
i w coraz gorszym jest stanie. 
Nie masz pokoju=> Cały system babiloński jest chory i potrzebuje całkowitego uleczenia 
lekarstwem znajdującym się w Biblii, czyli Prawdą Bożą. 

Jer. 8:12 Izali zawstydzili się=> Powinni byli się zawstydzić (gdy im objawia się ich błędne nauki). 
Przeto czasu nawiedzenia=> Ci nauczyciele w czasie żniwa egzaminu. 
Upadną=> Potkną się. "Lecz wy bracia [z klasy Małego Stadka] nie jesteście w ciemności, aby 
was ów dzień [obecności Pańskiej w działalności] jako złodziej [skrycie] zachwycił", 1 Tes.5:4. 

Jer. 8:13 Wykorzenię=> Uczynię koniec tym złym nauczycielom. 
A com im dał=> Łaski Boże i przywileje. 

Jer. 8:14 Miast obronnych=> Rządów ziemskich. 
Wodą żółci=> Gorzkie zatrute wody, trucizna błędów, "nauki diabelskie" pomieszane z Prawdą - 
z wodą żywota, ze Słowem Bożym. 

Jer. 8:15 Czekaliśmy pokoju=> Spodziewając się, że zatrute wody doktryn nawrócą świat i sprowadzą 
Królestwo Boże. Ale oto strach - choroby nominalnego Syonu będą rozwijać się raptownie, jak 
tylko lud Boży z niego wyjdzie. 

Jer. 8:16 Chrapanie koni=> Doktryny. 
Miasto=> Mistyczny Babilon, chrześcijaństwo. 

Jer. 8:19 Na Syonie=> Nominalny Syon, chrześcijaństwo. 

Jer. 8:20 Skończyło się lato=> "Proście tedy, aby uciekanie wasze [członków Małego Stadka] nie wypadło 
w ziemie", Mat.24:20. Klasa mająca wychodzić w ziemie - w ucisku wielkim, to Wielkie Grono. 

Jer. 8:22 Nie masz balsamu=> Żadne środki ani ludzkie sposoby nie mogą uleczyć obecną degradację 
rodzaju ludzkiego. 

Jer. 9:24 W tym chlubi=> "W Panu chlubić się będzie dusza moja", Psalm 34:3. 
A zna mnie=> "A ten jest żywot wieczny, aby poznano Ciebie, jedynego prawdziwego Boga", 
Jan 17:3. 

Jer.10:10 Jego zapalczywością=> W czasie ucisku. 
Ziemia=> Obecny układ społeczny. 

Jer.10:16 Jest prętem=> Wyobraża Boską władzę. 

Jer.10:20 Opony moje=> Ci, co powodują ciemność (przez różne swoje złe wywody). 

Jer.10:25 Bo jedzą Jakuba=> Naród żydowski. (jedzą w sensie niszczenia go, jak "ptaki" z Objawienia 
jedzą królów, itp.). 

Jer.11:16 Połamie gałęzie=> "Dla niedowiarstwa odłamane są", Rzym.11:20. 

Jer.12: 5 Nadętość Jordanu=> Wyraz "Jordan" znaczy: potępiony, osądzony i wyobraża przekleństwo. 

Jer.12: 9 Ptakiem drapieżnym=> Tarcza dla światowych szykan szyderstw. 

Jer.12:23 Zmienić skórę=> Człowiek sam nie może, lecz Pan Bóg może i w odpowiednim czasie czyni to. 
W roku 1901 w Missouri na pewnym młodym Murzynie zaczęła skóra bielić się, a w roku 1904 
skórę miał prawie zupełnie białą, normalną. 

Jer.15: 1 Nie miałbym serca=> Nie mógłbym odmienić (Bóg postanowienia Swego). Jeremiasz widział złą 
wolę ludu i my też znajdujemy się w podobnym stanie. 

Jer.15:16 Mowy twoje=> Stwórcy, które były w swoim czasie ukryte. 
Znalazły się=> Nie były zdobyte pracą lub wynalazkiem ludzi. 
Zjadłem je=> Przyswoiłem sobie do budowy charakteru. Nikt w inny sposób nie może otrzymać 
ducha Bożego. "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust 
Bożych", Mat.4:4. 



Jer.16: 9 Na tym miejscu=> W Jerozolimie. 

Jer.16:13 Do ziemi=> Do Europy (zostali wyrzuceni Żydzi z Palestyny, po powstaniu za Bar-Kochby po 
roku 135 n.e.). 
Bogom cudzym=> Służyć będziecie innym władcom. 
Póki nie okażę miłosierdzia=> Od czasu odrzucenia Jezusa, Żydzi byli w niełasce u Boga. 
(Żyjemy w czasie, gdy łaska Jego do nich wraca stopniowo, jak stopniowo ją tracili). 

Jer.16:15 z ziemi północnej=> Rosja i Europa, gdzie zamieszkuje prawie połowa Żydów. 

Jer.16:16 wielu rybitwów=> nauczycieli. 
na wszelkiej górze=> królestwach. 

Jer.16:18 Oddam im pierw w dwójnasób=> Zanim nadejdzie czas łaski. "Miszneh" znaczy: druga część, 
powtórzenie części pierwszej. Przez to ma się rozumieć odrzucenie ich od wszelkich łask na tak 
długi czas, jaki byli w łasce, tj. 1845 lat, licząc od roku 33 do roku 1878, kiedy na Kongresie w 
Berlinie sprawa żydowska była rozważaną i warunki ich zaczęły się polepszać. "Dziś 
opowiadam, dwojako nagrodzę", Zach.9:12. "Wziął [Izrael] z ręki Pańskiej w dwójnasób za 
wszystkie grzechy swoje", Jer.40:2. 

Jer.16:19 Przyjdą narody=> Tak poganie, jak i Żydzi (nawrócą się do stwórcy i Boga wszechrzeczy). 

Jer.17: 9 Serce=> Naturalne uczucia. 

Jer.17:24 Dzień sabatu=> Typ na Tysiąclecie restytucji. 

Jer.17:25 Bramami miasta=> Religijne rządy. 
Królowie=> Kościół. 
I książęta=> Ojcowie święci. 
Na stolicy Dawidowej=> Typ na Chrystusa. 
Jeżdżąc na wozach=> Symbol zwycięstwa. 
I na koniach=> Doktryny. 

Jer.17:26 Całopalenie=> Oddawanie czci i uwielbienia Boga przez świat w czasie Tysiąclecia. 
I kadzidło=> Uczucia serc. 

Jer.19:15 Zatwardził kark=> Figura wzięta jest z wołów, których trudno ujarzmić. 

Jer.20: 9 Jako ogień pałający=> Znaczy to, że niemożebną jest rzeczą dla ludu Bożego, aby nie głosić 
Słowa Bożego. 
______________________  
MANNA - 11 STYCZNIA 
---------------------- 
My, którzy dotąd mamy przywilej pozostawania w łasce, błogosławieństwie i oświeceniu, 
oddajmy Panu chwałę i starajmy się, by miłe usposobienie Jan., jego energia i gorliwość 
uzewnętrzniły się w nas. Pamiętajmy też, że chociaż on był nazwany umiłowanym uczniem, to 
jednak z powodu impulsywnej gorliwości, razem ze swym bratem zostali nazwani Boanerges - 
synowie gromu. Bądźmy pełni energii, pełni poświęcenia, które miłość pobudza, abyśmy mogli 
wielbić Pana w swoim ciele i duchu, które należą do Niego. 
---------------------- 

Jer.20:11 Hańba ich wieczna=> "Drudzy na pohańbienie i na wzgardę wieczną", Dan.12:3. 

Jer.21:12 Każdego poranku=> Poranek Tysiąclecia. 

Jer.22:24 Choćby Chonijasz=> Nazwany też Joahim. 

Jer.22:30 Z nasienia jego=> Mesjasz przyszedł z linii Natana, a nie Salomona. 

Jer.23: 2 Wy rozpraszacie=> Trzodę, która jest Pańską, a nie ludzką. 

Jer.23: 4 Którzy by je paśli=> To obiecane karmienie trzody Pańskiej odbywa się teraz. 

Jer.23: 5 Latorośl sprawiedliwą=> Wywyższając pokolenie Natana, a nie Salomona. 

Jer.23: 6 A toć jest imię jego=> Chrystusa, Głowy i Ciała. 
Pan sprawiedliwość nasza=> Jehowa Bóg. "Tsidkenu" znaczy: nasza Sprawiedliwość Jehowy. 
To imię odpowiednio zastosowane będzie do uwielbionego Kościoła. 

Jer.23:15 Wodą gorzką=> Zatrute wody, trucizna błędów, "nauki diabelskie" pomieszane z Prawdą - z 
wodą żywota, ze Słowem Bożym. 

Jer.23:16 Widzenie serca swego=> I dziś wielu takich nauczycieli zwodzących można spotkać. 

Jer.23:19 Oto wicher=> Symbol na czas ucisku. 

Jer.23:28 Który ma sen=> Sny bywają powodowane złym stanem żołądka, lub niekiedy złe duchy je 
powodują, lecz rzadko kiedy pochodzą od Boga odkąd Pismo Święte jest ukompletowane. 
Niech mówi słowo moje=> Nie czekając, aż zostanie ordynowany przez ludzi, nie wątpiąc lub z 
niepewnością mówić, ale opowiadać jako wyrocznie Boże. 

Jer.24: 5 Do ziemi Chaldejskiej=> Mistycznego Babilonu, chrześcijaństwa. Od upadku narodu 
żydowskiego, zostali rozproszeni (w 135 r.n.e.) między wszystkie narody, a szczególnie w 
chrześcijaństwie. 



Ku dobremu=> Dla ich doświadczenia, nauki i kary. 

Jer.24: 6 Obrócę oko moje=> W Tysiącleciu. 
Nie wykorzenię go=> To proroctwo nie może odnosić się do powrotu Żydów z Babilonu, bo 
potem bywali wielokrotnie obalani i wykorzeniani. 

Jer.25:11 Siedemdziesiąt lat=> Aż ziemia odprawiła sabaty swoje. Żydzi obchodzili 19 jubileuszy (chociaż 
nie doskonale), począwszy od wejścia do ziemi chananejskiej, przez okres 950 lat, licząc od 
stworzenia Adama roku 1553 do 3503. Dodając do tego 51 jubileuszy po 49 lat, czyli 2499 do 
czasu w którym obchodzono ostatni jubileusz, to wychodzi (3503 + 2499 = 6002) jako czas na 
początek restytucji roku 1874. 

Jer.25:15 Kubek popędliwości=> Czas ucisku. 

Jer.25:26 Król Sesak=> W mistycznym Babilonie, chrześcijaństwie. 
Będzie pił do nich=> Ostatnie, które upadnie. 

Jer.25:27 Padajcie=> W czasie ucisku. 

Jer.25:29 Zło na miasto=> Na duchowy Babilon, chrześcijaństwo. 

Jer.25:30 Pan z wysoka, z mieszkania=> Wyda nad nominalnym chrześcijaństwem głos (celem spalenia 
go w jego błędach). 

Jer.25:31 Przyjdzie huk=> Czas ucisku. 
Bo się Pan rozpiera=> Trzyma nad narodami sąd. 

Jer.25:32 Wicher wielki=> Czas wielkiego ucisku, w którym wielce skomplkowane sprawy sprowadzą 
zamęt. 

Jer.25:34 Narzekajcie pasterze=> Łakomi, leniwi nauczyciele nominalnego kościoła w czasie ucisku 

Jer.25:35 Zginie ucieczka=> Z powodu głoszenia Prawdy Bożej (oczyści się chrześcijaństwo z błędnych 
nauk). 

Jer.29: 5 Budujcie domy=> Ponieważ czas niewoli waszej (Izraela) będzie lat siedemdziesiąt. O wiele 
dłuższy, jak to przytrafiało się wam poprzednio. 

Jer.29:10 Wypełnią w siedemdziesiąt lat=> "Roku pierwszego Dariusza... Ja, Daniel, zrozumiałem w 
księgach liczbę lat, o której stała się mowa Pańska do Jeremiasza proroka, że się wypełnić miało 
spustoszenie Jerozolimy w siedemdziesiąt lat", Dan.9:1,2. Siedemdziesiąt lat, aż ziemia 
odprawiła sabaty swoje. Żydzi obchodzili 19 jubileuszy (chociaż nie doskonale), począwszy od 
wejścia do ziemi chananejskiej, przez okres 950 lat, licząc od stworzenia Adama roku 1553 do 
3503. Dodając do tego 51 jubileuszy po 49 lat, czyli 2499 do czasu w którym obchodzono ostatni 
jubileusz, to wychodzi (3503 + 2499 = 6002) jako czas na początek restytucji roku 1874. 

Jer.30: 7 Utrapienie Jakuba=> Ostateczna walka podczas ucisku będzie miała miejsce w Palestynie z 
narodem izraelskim, który będzie sprowadzony ze wszystkich ziem. 

Jer.30:18 Przywrócę z namiotów Jakubowych=> Naród żydowski w Tysiącleciu. 
Miasto=> Jeruzalem. 
A pałac=> Świątynia. "Przywrócę sędziów twoich [Izraelu] jako przedtem byli i radców twoich 
jako na początku", Izaj.1:26. 

Jer.30:23 Oto wicher=> Czas ucisku. 

Jer.31: 6 Górze efraimowej=> Nominalne królestwo Boże w chrześcijaństwie. 

Jer.31: 7 Jakub=> Naród żydowski. 

Jer.31: 8 Z ziemi północnej=> Rosja i Europa, gdzie zamieszkuje prawie połowa Żydów. 

Jer.31:16 Za pracę=> Starania rodzicielskie przy wychowywaniu dzieci. 
Nawrócę się=> Przy zmartwychwstaniu. 
Z ziemi nieprzyjacielskiej=> Ze śmierci. "A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, będzie 
śmierć", 1 Kor.15:20. 

Jer.31:28 Starać się=> W Tysiącleciu o naród żydowski. 

Jer.31:29 Za onych dni=> W Tysiącletnim czasie restytucji, tj. w czasie dla nich łaski Bożej, po otrzymaniu 
"siedmiorakiej" kary w "czasie pogan" i w tym czasie cielesny Izrael otrzymuje stopniowo swoją 
część. 
Ojcowie=> Adam i jego pokolenie, nasi przodkowie. 
Jedli grona cierpkie=> Grona grzechu. 
Zęby ścierpły=> Cały szereg chorób i utrapień, a ostatecznie śmierć. 

Jer.31:30 Każdy=> Kto umrze w wieku wejście w życie Nowego Przymierza. 
W nieprawości swojej=> Umrze dla własnych grzechów swoich. 

Jer.31:31 Przymierze nowe=> Nie jest ono pod Przymierzem Zakonu, którego wyobrażała Agar, albo 
figurowanym przez Keturę, lecz pod pierwotnym przymierzem, wiecznym przymierzem 
zatwierdzonym przysięgą, które wyobrażała Sara. 
Z domem Judzkim=> Wspomniane jest z imienia i można z tego wnioskować, że to się odnosi do 
10 pokoleń jedynie. 



Jer.31:32 W on dzień=> W dniu przejścia, pierwszy zarys Prawa Zakonu. 

Jer.31:33 Z domem Izraelskim=> Wszystkie 12 pokoleń. 
Po tych dniach=> Po otrzymaniu karania przez siedem kroć. 
Dam zakon mój=> Stopniowo będzie przywracany i wypisywany na sercach. 

Jer.31:34 Wszyscy poznają mnie=> "Ziemia cała napełniona będzie znajomością Pańską", Abak.2:14. 
Droga będzie tak łatwą, że "którzy tą drogą pójdą i głupi nawet nie zbłądzą", Izaj.35:8. To 
proroctwo nie odnosi się do obecnych czasów ale do czasu, gdy Królestwo Boże będzie 
ustanowione. 
Nie spomnę więcej=> Nie będzie dozwolone występować w sądzie przeciw drugiej osobie, 
żądając sprawiedliwej kary śmierci. 

Jer.31:36 Nasienie izraelskie=> Wszystkie 12 pokoleń. 

Jer.31:38 To miasto=> Zbudowane na przestrzeni dwóch pokoleń i pokazuje, że proroctwo to nie odnosi 
się jedynie do dziesięciu pokoleń. 
Będzie zbudowane=> Obecnie buduje się według podanego pomiaru tego tekstu. 
Wieży Chananeel=> Odkryto ją w roku 1886, gdy zakładano grunt pod hotel, jaki miano 
budować. 

Jer.32:20 Znaki i cuda=> Wielka Piramida prawdopodobnie była zbudowana przez Melchizedeka około 
roku 2170 przed Chrystusem. Ukończona około północy jesiennego porównania dnia z nocą, 
prawdziwy początek roku. Wtedy gwiazda Dragonis świeciła wprost do wejścia prowadzącego w 
dół, a zarazem wskazywała na Plejady. Wskazuje ona także fakty jak długość roku, odległość 
ziemi od słońca, itp. Będzie ona na znak, głównym zarysem Piramidy jest wierzchni kamień, 
który sam w sobie stanowi doskonałą piramidę, typ na Chrystusa. Kamień ten był wzorem na 
całą piramidę, na "kamień obrażenia i opokę odtrącenia", 1 Piotra 2:8. Wejście do dolnego 
przejścia pokazuje datę, kiedy Izaak stał się spadkobiercą po swoim ojcu Abrahamie. Dolne 
przejście wyobraża piętno grzechu. Miejsce końca "studni" wskazuje na rok 1881, jako czas w 
którym błogosławieństwa restytucji powinny się rozpocząć. "Podziemny pokój" - komnata, albo 
bezdenna jama, wyobraża czas wielkiego ucisku i każdego, co postępuje po drodze spadzistej. 
Miejsce położenia tego pokoju lub jamy, wskazuje, iż wielki ucisk powinien się rozpocząć w roku 
1914. Pierwsze górne przejście wyobraża okres Zakonu. Długość tego okresu 1 650 lat, jest 
pokazana od wyjścia z Egiptu, aż do Korneliusza, pierwszego chrześcijanina z pogan. "Grota" 
wyobraża śmierć Jezusa. "Studnia" wyobraża nową drogę do żywota, otwartą przez śmierć i 
zmartwychwstanie Jezusa. Górny koniec "studni" wskazuje na długość życia Jezusa. Przejście 
do "pokoju królowej" wskazuje na 6 000 lat grzechu i 1 000 lat restytucji. "Pokój królowej" 
wyobraża doskonałą ludzką naturę. Wentylatory wskazują, że żywot będzie wieczny tym, którzy 
będą zachowywać Prawo Boże. "Wielka Galeria" wyobraża okres ewangeliczny. Jej wysokość 
wyobraża błogosławieństwa powołania ewangelicznego. Jej wąskość wyobraża wąską drogę 
żywota. Jej stromość wyobraża niebezpieczeństwo poślizgnięcia się i trudności w poświęceniu. 
Jej ściana południowa wskazuje na datę wtórej obecności Chrystusa. Jej długość wskazuje 
koniec powołania w roku 1881. Niskie wejście do "przedpokoju" wyobraża pierwszy stopień 
ofiarowania, śmierć ludzkiej woli, albo spłodzenie z ducha świętego przez Słowo Prawdy. 
Granitowe drzwi ze strony przedpokoju wyobrażają drugi stopień wyżej i poddanie się woli Bożej, 
albo ożywienie do służby i ofiary przez poświęcenie duchem świętym i utwierdzenie wiary. 
"Przedpokój" wyobraża szkołę Chrystusową. Jego granitowa podłoga, poza granitowym 
wejściem, czyli "drzwiami", wyobraża stanowisko Nowego Stworzenia. Niskie przejście do 
"królewskiego pokoju" wyobraża narodzenie z ducha świętego. "Pokój królewski" wyobraża 
niebo, stan tych, co osiągną nieśmiertelność. Pionowa oś wskazuje różnicę między naturą 
ludzką a naturą duchową. Będzie ona na świadectwo Boskiej wszechwiedzy i Jego chwalebnego 
planu zbawienia. "Znaki i cuda w ziemi egipskiej, aż do dnia tego", Jer.32:20. 

Jer.32:35 Molochowi=> Typ na fałszywe przedstawienie Boskiego charakteru przez tych, co głoszą naukę 
o wiecznych mękach. 

Jer.32:40 Uczynię z nim przymierze=> Z narodem żydowskim w Tysiącleciu. 

Jer.32:43 Kupować będą=> Zaczęło się to kupowanie ziemi od Arabów po 1878 roku. 

Jer.33: 6 I uleczę=> Żydów w Tysiącleciu. 

Jer.33:16 A to jest imię=> "Napiszę na nim imię moje nowe", Obj.3:12. Tyczy się uwielbionego Kościoła. 
Pan sprawiedliwość nasza=> Jehowa Bóg. "Tsidkenu" znaczy: nasza Sprawiedliwość Jehowy. 
To imię odpowiednio zastosowane będzie do uwielbionego Kościoła. 

Jer.33:18 Ofiar po wszystkie=> Możliwe, że na początku 1000-lecia Pan Bóg przywróci niektóre zarysy 
Prawa Zakonu, które będą miały służyć za naukę. 

Jer.36:23 Wszystkie księgi=> Proroka Jeremiasza pierwotnie napisane. 
Zgorzały=> Tak papiestwo na próżno starało się zniszczyć Biblię. W podobny sposób starano się 
przeszkadzać w głoszeniu Prawdy. 



Jer.36:26 Pan ich skrył=> Możebne, że w przyszłości głosiciele Prawdy Bożej będą potrzebowali kryć się 
przed niesprawiedliwością. 

Jer.36:30 Nim będziesz miał=> Mesjasz przyszedł z linii Natana, a nie Salomona. 

Jer.36:32 Wszystkie słowa=> Tych ksiąg Jeremiasza, które obecnie posiadamy w użyciu. 

Jer.38: 6 Tonął w błocie=> Los proroków z czasów biblijnych nie był wcale do pozazdroszczenia. 

Jer.38: 7 Murzyn=> Etiopczyk. 

Jer.46: 2 Przeciw Egiptowi=> Typ na świat. 

Jer.46: 3 Wychodźcie na wojnę=> W czasie ucisku. 

Jer.46: 4 Konie i jezdni=> Nauki fałszywych przywódców. 

Jer.46: 9 Wozy=> Światowe organizacje. 

Jer.46:11 Saku balsamowego=> Lekarstwa i sposoby ludzkie. 

Jer.46:20 Od północy=> Miejsce stolicy Boga. 

Jer.46:27 Sługo Jakubie=> Naród żydowski. 

Jer.48:16 Nieszczęście jego=> Przetłumaczone z wyrazu "złe". 

Jer.48:47 Ostateczne dni=> W Tysiącleciu. 

Jer.49: 6 Wszakże potem=> W Tysiącleciu. 

Jer.49: 7 Edomczykom=> Chrześcijaństwo. 

Jer.49:14 Do bitwy=> W czasie ucisku. 

Jer.49:21 Ziemia=> Obecny układ społeczny. 

Jer.50: 1 Przeciw Babilonowi=> Mistycznemu, chrześcijaństwo. 

Jer.50: 2 Będzie Bel=> Babilońskie bóstwo - papież. 

Jer.50: 3 Od północy=> Miejsce stolicy Boga. 

Jer.50: 6 Pasterze ich=> Łakomi, leniwi nauczyciele nominalnego kościoła w czasie ucisku. 
Po górach=> Królestwa świata. 

Jer.50: 8 Z pośrodku=> "Wynijdź z niego [z chrześcijaństwa] ludu mój", Obj.18:4. 

Jer.50:15 Tak mu uczyńcie=> (Chrześcijaństwu z imienia) "oddajcie mu jako ono dawało wam", Obj.18:6. 

Jer.50:22 Głos wojenny=> Czas ucisku. 

Jer.50:28 Na Syonie=> Nominalne królestwo Boże. 
Kościoła jego=> Chrystusa. 

Jer.50:29 Oddajcie mu=> (Chrześcijaństwu z imienia) "w dwójnasób, dwojako według uczynków jego", 
Obj.18:6. 

Jer.50:37 Miecz=> Prawda Słowa Bożego. 
Koniec jego=> Fałszywe nauki. 
Wozy jego=> Światowe organizacje. 

Jer.50:38 Susza na wody jego=> (Na chrześcijaństwo). "I wylał szósty anioł czaszę swoją na wielką rzekę 
[pozafiguralną] Eufrates i wyschła woda jej, aby przygotowana była droga królom od wschodu", 
Obj.16:12. 
Bałwanach swoich=> Kościelny bożyszcz pieniędzy. 

Jer.50:42 Jako morze=> Niespokojne masy ludu. 

Jer.50:46 Od huku=> W czasie ucisku. 
Ta ziemia=> Społeczeństwo. 
A krzyk=> Z powodu wielkiej kary. 
Między narodami=> "I będą płakać i narzekać nad nim [nad papiestwem] królowie ziemi". 

Jer.51: 1 Przeciw Babilonowi=> Mistycznemu - chrześcijaństwu. 
I przeciw tym=> Którzy pozostają w sympatii z nim. 

Jer.51: 6 Uciekajcie z pośrodku=> "Wyjdź z niego [z chrześcijaństwa] ludu mój", Obj.18:4. 
Czas pomsty=> W czasie ucisku. 

Jer.51: 7 Kubkiem złotym=> (W początkach było chrześcijaństwo, a potem:) "miało puchar złoty w swej 
ręce pełny obrzydliwości i nieczystości", Obj.17:4. 
Upadającym narody=> "Upili się winem [złych nauk] jej wszeteczeństwa obywatele ziemi", 
Obj.17:2. 
Poszalały narody=> Będąc upojone błędami. 

Jer.51: 8 Nagle upadnie=> "Upadł, upadł Babilon [wielkie nominalne chrześcijaństwo]", Obj.18:2. 
Starty będzie=> Zniszczony. 
Rozkwilcie się nad nim=> "I sypali proch na głowy swoje i wołali płacząc i smucąc się, mówiąc: 
biada, biada, miasto ono wielkie", Obj.18:19. "Kupcy ziemscy płakać będą i smucić się nad nim", 
Obj.18:11. 
Nabierzcie oleju=> Ludzkich środków leczniczych. 
Dla boleści jego=> Dla ran (jakie otrzymuje, iż stopniowo traci władzę między ludźmi). 

Jer.51: 9 Nie jest uleczony=> Na uleczenie chrześcijaństwa nie ma już lekarstwa, ani doktora między nimi. 



Opuśćmy go=> "Wynijdź z niego [z chrześcijaństwa z imienia] ludu mój", Obj.18:4. 
Do ziemi swojej=> Przyłącz się do prawdziwego Kościoła lub do Babilonu, w zależności od 
okoliczności w jakich się ktoś znajduje, dowodząc tym, do której klasy należy. 
Bo grzech jego nieba sięga=> "Albowiem dosięgły grzechy jego aż do nieba i wspomniał Bóg na 
nieprawości jego", Obj.18:5. 

Jer.51:10 Na Syonie=> Kościół, Królestwo Boże. 

Jer.51:11 Kościoła jego=> Chrystusa. 

Jer.51:12 Na murach=> Władze cywilne. 

Jer.51:13 Nad wodami=> "Wody, któreś widział, gdzie wszetecznica [duchowego stanu chrześcijańskiego] 
siedzi, są to ludzie, tłumy, narody i języki", Obj.17:15. 

Jer.51:24 Oddam Babilonowi=> Klerowi w ogólności, a papiestwu w szczególności. 
Chaldejskim=> Wszystkie narody tworzące chrześcijaństwo. 

Jer.51:25 Góra każąca=> Królestwo [mistycznego Babilonu]. 

Jer.51:27 Podnieście chorągiew=> Chorągiew Prawdy. 
Trąbcie w trąby=> Zasady Prawdy. 

Jer.51:29 Wykonane będą=> Boskie plany nie mogą upaść, lub nie udać się. 

Jer.51:33 Czas żniwa=> "Zapuść sierp swój i żnij. Tobie przyszła godzina abyś żął, ponieważ dojrzało 
żniwo ziemi", Obj.14:15. 

Jer.51:37 Mieszkanie smoków=> "Stał się [mistyczny Babilon] przybytkiem szatanów i mieszkaniem 
wszelkiego ducha nieczystego i mieszkaniem wszelkiego ptactwa [ludzi, którzy nawet okradają 
własne domy modlitwy] nieczystego i przemierzłego", Obj.18:2. 

Jer.51:39 Snem wiecznym=> "Olam" znaczy: trwały, lecz nie bez końca. 

Jer.51:42 Morze=> Niespokojne, rewolucyjne masy ludu. 

Jer.51:44 Bela w Babilonie=> Bóstwo babilońskie, typ na papieża. 
Z gęby jego=> W ostatecznej walce papież zaniecha wielkich pretensji, słów jakich używał i 
bluźnierczych tytułów, które przez tak długi czas papiestwo sobie przywłaszczało. 
Mury babilońskie=> Władze cywilne, które swego czasu broniły papiestwo i do pewnego stopnia 
jeszcze go bronią. 

Jer.51:45 Wyjdźcie=> "Wynijdź z niego [z mistycznego Babilonu] ludu mój", Obj.18:4. 

Jer.51:48 Niebiosa=> Władze duchowne chrześcijaństwa. 
I ziemia=> Społeczeństwo ludzkie. 

Jer.51:49 Jako Babilon=> Ponieważ chrześcijaństwo ma większą odpowiedzialność, dlatego jego kara 
będzie sroższą nad innych. 

Jer.51:58 Ogniem spalone=> Zniszczone będą. 
Darmo pracować będą=> By ocalić babilońskie mury władz cywilnych chrześcijaństwa. 

Jer.51:63 Eufrat=> Symbol na rodzaj ludzki. 

Jer.51:64 Zatopiony Babilon=> W rozhukanym morzu wzburzonych i rewolucyjnych mas ludu. 
Nie powstanie więcej=> (Ze swego upadku). "I podniósł mocny anioł kamień jakoby młyński 
wielki i wrzucił go w morze mówiąc: takim pędem wrzucony będzie Babilon [mistyczny - 
chrześcijaństwo], miasto ono wielkie i już więcej nie będzie znalezione [między ludźmi, aby ich 
zwodzić i ogłupiać]", Obj.18:21. 

Jer.52: 1 Lat jedenaście królował=> W zaokrąglonej liczbie, a właściwie tylko 10 lat i 4 miesiące. 

Treny. 1:21 O nieszczęście=> Przetłumaczone z wyrazu "złe". 

Treny. 2: 1 Podnóżek nóg=> "Niebo jest stolicą moją, a ziemia podnóżkiem nóg moich". Iz.66:1. 
Dzień zapalczywości=> Okres panowania grzechu i śmierci. 

Treny. 3:34 Wszystkich więźniów=> Więźniów śmierci. 

Treny. 4: 1 Złoto=> Reprezentuje posłuszeństwo, poświęcenie się. 

Treny. 4:22 Córko Edomska=> Chrześcijaństwo. 

Ez. 1: 4 wiatr gwałtowny=> Czas ucisku. 
Od północy=> Miejsce Boskiego tronu. 

Ez. 1:13 Błyskawica=> rozszerzenie się umiejętności. 

Ez. 1:18 Pełne oczu=> Mądrości. 

Ez. 1:25 Był szum=> "Głos archanielski". 

Ez. 2: 5 Słuchają=> zwracają uwagę. 
Albo nie=> Nie chcą słuchać. 

Ez. 4: 1 Miasto Jeruzalem=> Stolica dwunastu pokoleń. Obydwa uciski wspomniane w następnych 
wersetach były na jednym narodzie. 

Ez. 4: 6 Dzień za rok=> Sześć dni stworzenia nie były po 24 godziny. 
   Jest to klucz do otworzenia prawie wszystkich czasów prorockich. 

Ez. 7: 7 Po górach=> Królestwach. 



Ez. 7:12 Kto sprzeda=> Ucisk przyjdzie na wszystkich i nie będzie bezpieczeństwa własności. 

Ez. 7:16 Jako gołębice=> symbol pokoju i czystości. 

Ez. 7:17 Osłabieją=> Bezradne, by uniknąć ucisku. 

Ez. 7:19 Po ulicach=> To wypełniło się literalnie we Włoszech w r. 1898 gdy pewien młynarz publicznie 
dziękował Madonnie, że chleb podrożał. Na próżno potem starał się uspokoić wzburzony tłum, 
który przyszedł odebrać mu życie. 
Złoto ich=> Banknoty, bondy i obligacje. 
Będzie=> Jako nieczystość. 
W dzień popędliwości=> Dzień pomsty, czas ucisku. 
Nie będzie mogło=> Z ich bogactwem. 
Przeto=> z powodu bałwochwalstwa pieniędzy. 

Ez. 7:21 Cudzoziemców=> anarchistów, rywalizujących w barbarzyństwie z poganami, a możliwe że 
zbuntują się ludy innych kontynentów. 

Ez. 7:23 Uczyń łańcuch=> zwiąż, złącz je razem, niech się wspólnie porozumią. 

Ez. 7:24 Najgorszych z pogan=> możliwe tych chrześcijan, którzy żyją bez Boga i bez uczuć lub nadziei 
chrześcijańskich. 

Ez. 8: 3 Stolica bałwana=> Federacja protestantów, w porozumieniu z papiestwem. 

Ez. 9: 1 Na to miasto=> Babilon - Chrześcijaństwo. 

Ez. 9: 2 Szatą lnianą=> sprawiedliwość. 
Ołtarza miedzianego=> Ofiar Okupu. 

Ez.10: 1 Cherubinów=> Symbol Boskiej miłości i mocy. 
Podobieństwo stolicy=> Symbol władzy i panowania. 

Ez.10: 2 Szatą lnianą=> sprawiedliwość. 
Po mieście=> Babilon - Chrześcijaństwo. 

Ez.10: 3 Obłok=> czas ucisku. 

Ez.10:12 Pełne oczu=> mądrości. 

Ez.11:17 Zgromadzę was=> Przy końcu W.Ew. 

Ez.11:19 Serce mięsiste=> Przywróci pierwotne podobieństwo Boże. 
   Serce czułe, sympatyczne, uczynne. 

Ez.11:22 Cherubinowie=> Symbol obecności Bożej. 

Ez.11:23 Z pośrodku miasta=> Nominalne miasto Boże -- Babilon. 
Na górze=> Królestwo. 
Na wschód=> Otwarte ku Słońcu Sprawiedliwości. 

Ez.12:13 Ale tej nie ogląda=> Sedekiasz chociaż był w Babilonie, jednak go nie widział, ponieważ 
wyłupiono mu oczy, zanim został tam uprowadzony. 

Ez.12:23 Sprawię Ja to=> W czasie ruchu Millera w 1844 r. 

Ez.13: 6 Wieszczbę kłamliwą=> Zwodniczość złych duchów. 

Ez.13:11 Wiatr wichrowaty=> Czas ucisku. 

Ez.14:14 Daniel=> Daniel był bardzo wysoko postawiony w Babilonie, gdy te słowa były pisane. 

Ez.16:49 Sytość chleba=> Nowoczesna obfitość może być wykazana w następujących wydarzeniach, np. 
za ubranie klejnotami jednej sukni $ 1600000, za dwie wazy zapłacono $ 50000, za konia 
zapłacono $ 350000, za trumnę $ 50000, na pewne przyjęcie gości wydano $ 50000, pogrzeb 
psa kosztował $ 5000 itp.. 
   Bal wydany przez Bradey-Martin'a kosztował $ 223000. 

Ez.16:50 Jak mi się zdało=> Dla ich własnego dobra i na przykład tym, co po nich będą żyć bezbożnie. 
   Jeżeli ze śmiercią kończy się wszelka sposobność, dlaczego Bóg widział za właściwe ukrócić 
życie tych ludzi, bez dania im możności zbawienia przez jedyne imię? 
   "Lżej będzie ziemi sodomskiej i gomorskiej w dzień sądu, aniżeli onemu miastu". Mat.10:15. 

Ez.16:53 Pojmanych więźniów=> Wszyscy ci są teraz więźniami śmierci. 

Ez.16:55 Pierwszego stanu=> W czasie Restytucji. 
Tedy się i ty nawrócisz=> Do podobieństwa i obrazu Bożego. 

Ez.16:61 Zawstydzisz się=> Gdy cały świat zawstydzi się wobec światła Słońca Sprawiedliwości w 1000-
leciu. 
Za córki=> "Synowie twoi z daleka przyjdą, a córki twoje przy boku twoim chowane będą". 
Iz.60:4. 
Nie według przymierza=> Nie według starego, ale według Nowego Przymierza. 

Ez.16:63 Gdy się oczyszczę=> "Wszystek Izrael będzie zbawiony". Rz.11:26. 
Coś czyniła=> A co było nawet gorsze od tego co czyniła Sodoma. 

Ez.18: 2 Ojcowie=> Adam i jego potomstwo, nasi przodkowie. 
Jedli jagodę cierpką=> grzeszyli. 



Ez.18: 3 Nie będziecie=> W 1000-leciu. 

Ez.18: 4 Dusza=> Istota. 
   Pozostała część rozdziału wykazuje przepisy i prawa rządu w 1000-leciu. 
Która grzeszy=> Ale nie niewinne dzieci jak obecnie. 
Ta umrze=> Ale nie pójdzie na wieczne męki. 
   Karą za grzech nie miało być umieranie lecz śmierć. 
   "Gniew Boży ciąży na nim". Jan.3:36. 
   "Bóg wszystkich niepobożnych wytraci". Ps.145:20. 
   "Zapłatą za grzech jest śmierć". Rz.6:23. 
   Śmierć jest nieprzyjacielem ludzkości. 

Ez.18:20 Dusza=> Istota. 
   Pozostała część rozdziału wykazuje przepisy i prawa rządu w 1000-leciu. 
Która grzeszy=> Ale nie niewinne dzieci jak obecnie. 
Ta umrze=> Ale nie pójdzie na wieczne męki. 
   Karą za grzech nie miało być umieranie lecz śmierć. 
   "Gniew Boży ciąży na nim". Jan.3:36. 
   "Bóg wszystkich niepobożnych wytraci". Ps.145:20. 
   "Zapłatą za grzech jest śmierć". Rz.6:23. 
   Śmierć jest nieprzyjacielem ludzkości. 

Ez.18:22 Ja nie kocham się=> Lecz chcę "aby wszyscy ludzie byli zbawieni". 1Tym.2:4. 
   Śmierć nie jest przyjacielem ludzi, lecz nieprzyjacielem. 

Ez.20: 5 Tego dnia=> Dnia wyjścia z Egiptu, pierwszy zarys Zakonu. 

Ez.20:12 Dałem im=> Izraelitom, a nie komu innemu. 

Ez.20:20 Wy=> Izraelici. 

Ez.20:34 Zgromadzę was=> Przy końcu W.Ew. 

Ez.20:49 W przypowieściach mówi=> "Nie sobie, ale nam tym usługiwali". 1Piotr.1:10-12. 

Ez.21:25 A ty=> Sedekiasz, ostatni król Izraelski (z linii Dawida). 
Którego dzień przychodzi=> Od upadku w raju było 3520 i również ma być 3520 do końca 1000-
lecia w roku 2914. 

Ez.21:26 Zrzuć tę koronę=> Figuralną koronę figuralnego Królestwa Bożego. 
W poniżenie=> pokorny. 
Wywyższonego=> pysznego. 

Ez.21:27 Obrócę=> Zupełnie odrzucił królów z linii Salomona. 
   Figuralne Królestwo Boże. 
   Najpierw podał ich Babilonowi, następnie Medo-Persji, potem Grecji, a następnie pod władzę 
Rzymu. 
Aż przyjdzie ten=> Chrystus przy wtórym przyjściu. 
Którem mu dał=> "I dał mu władzę i cześć i królestwo, aby mu wszyscy ludzie i narody i języki 
służyli; władza jego wieczna, która nie będzie odjęta, a królestwo jego. które nie będzie 
skażone". Dan.7:14. 
   "A czas przyszedł, aby Królestwo święci otrzymali". Dan.7:22. 

Ez.22: 4 Na pohańbienie narodom=> To jest obecny nieszczęsny los Chrześcijaństwa. 

Ez.28: 3 Nad Daniela=> Tym sposobem wielka mądrość Daniela jest uznana. 

Ez.28:12 Nad królem Tyrskim=> Wyobraża szatana. 

Ez.28:16 Z góry Bożej=> Królestwa Bożego. 

Ez.28:25 Kiedy zgromadzę=> Przy końcu W.Ew. 

Ez.29: 6 W Egipcie=> w świecie. 

Ez.29:21 Wyrośnie róg=> władza. 

Ez.31:15 Dnia którego on=> Babilon literalny i mistyczny. 
Do grobu=> Szeol, śmierci nie mąk. 

Ez.31:16 Do grobu=> Szeol. 

Ez.31:17 Do grobu=> Szeol. 

Ez.32: 7 Zakryję niebiosa=> Mocy duchowych władz. 
Gwiazdy ich=> światło apostolskie. 
Słońce zasłonię=> Światło Ewangelii, Prawda - Chrystus Jezus. 
Księżyc=> Światło Zakonu. 
Nie da światła=> Prawda. 

Ez.32:21 Najmocniejsi=> El, możny, imię to stosuje się do Jehowy. 
Z mocarzów=> Możne narody, które już poprzednio przestały istnieć. 
Mówić będą do niego=> Do Egiptu, głos historii. 
Z pośrodku grobu=> Szeol, śmierć, zniszczenie a nie męki. 



Ez.32:27 Zstąpili do grobu=> Szeol, śmierć, zniszczenie a nie męki. 
Z wojennym orężem=> "Który uśmierza wojny". 
Pod głowy swe=> Według dawnego zwyczaju gdy grzebano rycerzy, broń ich kładziono im pod 
głowy. 

Ez.33: 7 Synu człowieczy=> Odnosi się do każdego sługi Bożego. 

Ez.33:11 Rzeczże do nich=> Do świata w 1000-leciu. 

Ez.34: 2 Pasterzom Izraelskim=> Najemnicy -- pasterze nominalnego kościoła. 
   Łakomi i leniwi nauczyciele. 

Ez.34: 3 Zabijacie=> Zabijacie ich wpływ, wyrzucacie ich imiona jako złe. 
Co jest tłustego=> Którzy znaleźli pastwisko Prawdy i karmią się mimo niedbalstwa pasterzy. 

Ez.34: 6 Po wszystkich górach=> Królestwach. 
Po każdym pagórku=> Stowarzyszenia, nominalny kościół. 
Ktoby ich szukał=> Pasterze widząc rozłączanie między trzodą Pańską twierdzą, że taka jest 
wola Głównego Pasterza, aby Jego owce znajdowały się w różnych sektach. 

Ez.34:10 Przeciw pasterzom=> Niektórzy przez swe milczenie o Prawdzie, inni zaś przez nauczanie nauk 
fałszywych o wiecznych mękach, bluźnią imię Boże -- charakter. 

Ez.34:11 Oto ja=> Oto jestem tutaj. 

Ez.34:12 W dzień obłoku=> Czas ucisku. 

Ez.34:15 Ja sam paść będę=> Ta obietnica karmienia trzody Pańskiej odbywa się w teraźniejszym czasie. 

Ez.34:18 Czystą wodę pić=> Prawdę. 

Ez.34:27 Wypuści owoc swój=> Łatwo i w naturalny sposób w 1000-leciu. 

Ez.36:24 Do ziemi waszej=> Bez wątpienia iż to odnosi się do ostatecznego i literalnego zgromadzenia 
Żydów do Palestyny. 

Ez.36:25 Wtedy=> W 1000-leciu. 
Pokropię was wodą=> Prawdą, która spowoduje w nich pragnienie sprawiedliwości. 

Ez.36:26 Ducha nowego=> Takiego jaki posiadał Adam przed grzechem. 
I odejmę=> Przez nich i utrapienie doznane w czasie ucisku. 
Serce kamienne=> Upór, zatwardziałość i samolubstwo. 
Serce mięsiste=> Przywrócenie podobieństwa Bożego. 
   Czułe, sympatyczne, uczynne. 

Ez.36:27 Ducha mojego=> Odnowiony umysł, usposobienie, wola zgodna z wolą Bożą, duch 
sprawiedliwości, prawdy i miłości, duch łaski i modlitw. 

Ez.36:36 Wtedy=> W 1000-leciu. 

Ez.37: 1 Ręka=> Moc. 
W pośrodku pola=> Figuralnie Dolina Jozefata, która wyobraża śmierć Adama. 
   Wyobraża także niewolę babilońską. 
Pełne kości=> Izrael w niewoli, wszystkie 12 pokoleń. 

Ez.37: 3 Ożyjąli te kości=> Czy jest nadzieja, ażeby rozproszony po świecie Izrael mógł być 
przyprowadzony do egzystencji narodowej?. 

Ez.37: 5 Wprowadzę ducha=> Ruach, dech żywota, energia życiowa. 

Ez.37: 6 Dam wam ducha=> Ruach. 

Ez.37: 7 Stał się szum=> Zamieszanie spowodowane upadkiem Babilonu i przejęcie władzy przez Medo-
Persów, to figuruje przyszły czas ucisku. 

Ez.37: 8 Ale ducha nie było=> Ruach. 

Ez.37: 9 Prorokuj do ducha=> Ruach. 
Od czterech wiatrów=> Ruach. 
Przyjdź duchu=> Ruach. 

Ez.37:10 W nie duch=> Ruach. 

Ez.37:11 Wygładzeni jesteśmy=> Rozerwani jako pokolenia i całość narodowa. 

Ez.37:12 Otworzę groby wasze=> Różne prowincje babilońskie, gdzie wasze narodowe nadzieje zostały 
pogrzebane z powodu niewoli. Wyobraża również różne narody ziemi. 

Ez.37:13 Gdy=> W 1000-leciu. 

Ez.37:14 Dam w was ducha=> Ruach. 
W ziemi waszej=> Palestynie. 

Ez.37:24 Sługa mój Dawid=> Pokolenie Dawida -- Chrystus. 

Ez.37:25 Dał Jakubowi=> Izraelowi. 

Ez.37:26 Założę świątnicę=> Kościół. 

Ez.38: 2 Gogowi=> Bezlitośni grabieżcy zgromadzonego Izraela. 
Magog, Mesech i Tubal=> Potomkowie Jafeta, Europejczycy. 

Ez.38: 6 Gomer, Togorny=> Potomkowie Jafeta, Europejczycy. 



Ez.38: 8 Po wielu dniach=> W ostatnich czasach W.Ew. 

Ez.38:11 I rzeczesz=> Gog, Europejczycy, w połączeniu z Azjatami i Afrykanami. 
Na spokojnych=> Zgromadzony Izrael podczas ucisku. 

Ez.38:13 Seba i Dedan=> Potomkowie Chama, mieszkańcy północnej Afryki. 
Kupcy morscy=> Potomkowie Jafeta -- Europejczycy. 

Ez.38:15 Stron północnych=> Europy i Azji. 

Ez.38:16 W ostatnie dni=> Przy końcu czasu ucisku. 
Będę poświęcony=> Odłączony, odznaczony jako zwycięzca. 

Ez.38:19 W ogniu gniewu mego=> Czas ucisku. 

Ez.38:20 Ryby=> Ludzie. 
Morskie=> Nie mające obowiązków religijnych. 
Ptactwo niebieskie=> szatan i jego słudzy. 
Zwierz polny=> Symbol na rządy pogańskie. 
Góry=> Królestwa. 
I każdy mur=> Władze cywilne. 

Ez.39:21 Sąd mój=> W wyzwoleniu zgromadzonego Izraela. 

Ez.39:23 Przeciwko mnie=> Odrzucając Chrystusa. 
W ręce nieprzyjaciół=> Przez wszystkie czasy okresu chrześcijańskiego. 

Ez.39:25 Jużci=> Odkąd skończyła się ich kara. 
Więźniów Jakubowych=> Naród Żydowski. 
Nad domem=> Nad żywymi i umarłymi. 

Ez.39:26 Gdy odniosą=> Tym sposobem ponieśli. 

Ez.39:28 Zawiódłszy=> Do niewoli. 

Ez.40: 2 Górze wysokiej=> Królestwo. 
Budowania miasta=> Królestwo Boże. 
Na południe=> Symbol na powrócenie do doskonałości ludzkiej. 

Ez.43: 4 Do domu=> Wyobraża uwielbienie Kościoła. 

Ez.44: 1 A ta była zamknięta=> Wyobraża zamknięcie drzwi w przypowieści o 10 pannach. 

Ez.46:24 Którzy warzą=> Możliwe, że na początku 1000-lecia Pan Bóg przywróci niektóre zarysy Prawa 
Zakonu, które będą miały służyć za naukę. 

Ez.47: 1 Potem=> W 1000-leciu. 
   Po zamknięciu drzwi do wysokiego powołania jak pokazano w 44:1. 
Drzwiom domu=> Świątynia, uwielbiony Kościół. 
Wody wychodziły=> "Wyjdą wody żywe z Jeruzalemu". Zach.14:8. 
   "Wody żywota jasne jak kryształ". Obj.22:1. Restytucja i jej błogosławieństwa. 
   "Kto wierzy we mnie, z jego głębi -- jak powiada Pismo -- wypłyną rzeki żywej wody. Jan.7:38. 

Ez.47: 8 Ku wschodowi=> Ku Słońcu Sprawiedliwości. 
Wchodzą w morze=> Niespokojne masy ludu. 
Uzdrowione bywają=> Możliwe, że będzie to miało literalne znaczenie, gdy będzie 
przeprowadzony kanał z morza Śródziemnego do morza Martwego. 

Ez.47: 9 Każda dusza=> Nefesz, istota, dusza. 
Ryb bardzo wiele=> Pochwyconych siecią ewangeliczną. 

Ez.47:10 Rybitwi=> Nauczyciele. 

Ez.47:12 Którego liść=> Wyobraża Restytucję. 
Ani owoc=> Wyobraża liczne nauki i wzmocnienia fizyczne, umysłowe i moralne. 

Ez.48:35 Pan tam mieszka=> Jehowa Szammah, Cuda Jehowy. 

Dan. 1: 6 Daniel=> znaczy "Bóg jest moim sędzią". 
Ananiasz=> "Jehowa jest łaskawy". 
Misael=> "Jako Bóg". 
Azariasz=> "Jehowa pomocnikiem". 

Dan. 1: 8 nie mazał=> fizycznie lub umysłowo jedząc pokarm mocny, zaś moralnie możemy być pokalani 
jedząc to, co było ofiarowane bałwanom. 

Dan. 1:11 do sługi=> przełożony, podczaszy. 

Dan. 1:12 dadzą jarzyn=> jarzyny, szczególnie groch i fasola zawierają wszystkie potrzebne składniki 
pokarmowe. Znajomość tego w niedalekiej przyszłości okaże się więcej warta niż obecnie. 

Dan. 1:20 dziesięć kroć=> jako naturalny wynik ich odwagi i mocy charakteru. 

Dan. 1:21 I był tam Daniel=> Daniel żył blisko 100 lat. 

Dan. 2:31 obraz wielki=> wyobraża cztery państwa uniwersalne. 
znaczy=> z punktu zapatrywania Nabuchodonozora i świata. 

Dan. 2:32 ze złota=> wyobraża Babilonię. 



ramiona ze srebra=> wyobraża Medo-Persję. 
biodra z miedzi=> wyobraża Grecję. 

Dan. 2:33 golenie z żelaza=> wyobrażają państwo Rzymskie. 
nogi częścią z żelaza=> wyobrażają rzymską władzę. 
częścią z gliny=> władza kościelna, naśladownictwo kamienia. Kamień wyobraża prawdziwe 
Królestwo Boże. 

Dan. 2:34 odcięty kamień=> Królestwo Boże. 
nie bywał w ręku=> Moc Boża. 
żelazne i gliniane=> władza cywilna i kościelna. 
skruszył je=> nie stopniowo, lecz nagle. 

Dan. 2:35 tedy=> gdy nastał czas na ustanowienie piątego uniwersalnego państwa. 
żelazo=> państwo Rzymskie. 
glina=> władza kościelna. 
miedź=> państwo Greckie, któremu dotąd pozostało jeszcze trochę życia. 
srebro=> Persja, która dotąd jeszcze pozostała przy życiu. 
złoto=> wszystkie królestwa księcia ciemności. 
rozniósł to wiatr=> wojna światowa. 
a kamień on=> po dokonaniu swego dzieła. 
stał się=> rozpowszechnił się w różnych częściach podobnie jak ziemskie królestwa. 
górą wielką=> Królestwem. 

Dan. 2:37 Bóg niebieski=> obecne usiłowania ludzi w kierunku rządzenia nie stoi w przeciwieństwie do 
Boga, lecz są z dopuszczenia Bożego do pewnego czasu. 
tobie dał=> tutaj królestwo pogańskie. "A te, które są zwierzchnością, są postanowione od 
Boga". Rz.13:1. 

Dan. 2:38 ptactwo niebieskie=> prawie to samo wyrażenie było użyte do Adama. 
w rękę twoją każde z tych państw uniwersalnych istniało, zanim otrzymało powszechną władzę. 
a tyś=> Nabuchodonozor był przedstawicielem Babilonii. 
jest głową=> przedstawiciel, jako pan ziemi. 

Dan. 2:43 iżeś widział żelazo=> władza cywilna. 
zmieszane z gliną=> władza kościelna. 
spokrewnioną=> zmieszane razem i powstanie zamieszanie, czyli Babilon. 
nie będzie się trzymać=> nie będą się mogli zupełnie zespolić. 

Dan. 2:44 ale za dni=> od 1874 do 1914 roku. 
   Póki jeszcze mają władzę. 
tych królów=> ostatniej władzy pogan, zwanej chrześcijańskimi królestwami przedstawione w 
palcach pogan. 
wzbudzi=> stopniowo ustanowi w mocy i sile. 
królestwo=> obecne w swych przedstawicielach w ciągu W.Ew., nie poznane przez świat. 
które nie będzie=> by miało ustępować miejsca innym pogańskim państwom reprezentowanym 
w posągu. 
na inny naród=> jak władze wyobrażone w posągu, które przechodziły od jednego narodu do 
drugiego. 
   Nie będzie miało następców, lub żeby miało być zniszczone. 
ale ono=> Królestwo Chrystusa, które już teraz powoduje trzęsienie i usuwanie. 
połamie=> "Potrzesz ich laską żelazną, a jako naczynia zduńskie pokruszysz je". Ps.2:9. 

Dan. 2:45 kamień=> wyobraża prawdziwy Kościół, Królestwo Boże. 
odcięty=> wykształtowany do przyszłego stanowiska i wielkości. 
nie bywał w ręku=> "Nie ludzką mocą, lecz mocą Bożą, prawdy. 

Dan. 3: 1 Nabuchodonozor=> przedstawiciel, pan ziemi. 
uczynił obraz=> symbolizuje przyszłą federację kościołów połączoną z papiestwem. 
na polu Dura=> prawdopodobnie w centrum Babilonu. 

Dan. 3: 6 pieca pałającego=> wyobraża czas ucisku. 

Dan. 3:17 którego chwalimy=> któremu służymy. 
______________________  
MANNA - 29 LIPCA 
---------------------- 
Opatrzność Pańska zmienia się i nie do Jego ludu należy decydowanie, kiedy ma nastąpić 
nadzwyczajne wyzwolenie, a kiedy ma być na pozór pozostawiony całkowicie woli swoich 
nieprzyjaciół, bez jakiejkolwiek manifestacji Boskiej łaski dla niego. Czasami lud Boży jest 
ograniczony, pozostawiony wolności głoszenia Prawdy i stwierdza, jak trzej hebrajscy 
młodzieńcy, że ogień pali tylko powrozy, a ich samych uwalnia, dając im w istocie większe 



możliwości świadczenia na chwałę Bogu, niż mogliby mieć w jakichkolwiek innych warunkach. 
Dlatego, nie do nas należy ustalanie, jaka powinna być Boska opatrzność w odniesieniu do nas 
samych. Mamy dostrzegać słuszność oraz obowiązek postępowania według tego i postępować 
bez względu na konsekwencje, ufając bez zastrzeżeń Panu. 
---------------------- 

Dan. 3:18 ______________________  
MANNA - 31 SIERPNIA 
---------------------- 
(Zobacz też w.17 - MANNA) 
Odpowiedź Izraelczyków udzielona Nabuchodonozorowi "Bóg nasz, którego my chwalimy", 
godna jest uwagi. Oni nie tylko uznawali Boga i czcili Go, lecz ponadto Mu służyli, odpowiednio 
do nadarzającej się sposobności. Drodzy braterstwo, postanówmy sobie, jak to uczynili trzej 
Hebrajczycy, że będziemy oddawać CZEść i służyć jedynemu Panu, naszemu Bogu, że nie 
będziemy oddawać czci ani służyć sekciarstwu, w żadnej z jego form, ani mamonie z jej urokami 
i nagrodami, ani sławie, ani przyjaciołom, ani sobie. Bóg "takowych szuka, którzyby go chwalili 
… a ci, którzy go chwalą, powinni go chwalić w duchu i w prawdzie" oświadcza nasz Pan i 
Głowa. 
---------------------- 

Dan. 3:25 rozwiązanych=> czasem ogień prześladowania niszczy tylko więzy, które wiążą lud Boży i daje 
im większą sposobność służenia prawdzie i lepiej niż przedtem czynienia dobrze. 
żadnego naruszenia=> to wyobraża, że Pan Bóg dozwala swym świętym cierpieć, lecz czyni ich 
wytrwałymi na cierpienia, ponieważ Syn Boży jest z nimi. 

Dan. 3:27 nie panował ogień=> szatan naśladuje tego rodzaju moc Bożą między indyjskimi lekarzami. 

Dan. 4:10 A oto drzewo=> pierwsza władza i panowanie nad ziemią. 

Dan. 4:14 podrąbcie to drzewo=> przez śmierć. 

Dan. 4:15 pień korzenia=> Boski zamiar i plan przeprowadzenia restytucji. 
łańcuchem żelaznym=> aby nie mógł odrosnąć aż w oznaczonym czasie. 
niech się=> figura się zmienia z drzewa na zdegradowanego człowieka. 

Dan. 4:16 serce się odmieni=> serce człowieka z powodu upadku odmieniło się z ludzkiego w zwierzęce, 
zdegradowało się. 
siedem lat=> ostateczna kara "siedem kroć", którą poniósł naród Żydowski "Czasy Pogan". 
Literalny Żydowski "Czas" lub rok składający się z 12 miesięcy po 30 dni każdy, czyli 360 dni. 
Siedem literalnych lat stanowi 2520 dni, siedem symbolicznych lat stanowi 2520 lat, które się 
zaczęły razem z 70 latami spustoszenia ziemi 606 r. pne, a skończyły w 1914 roku. 

Dan. 4:22 tyś jest królu=> Nabuchodonozor wyobrażał pierwotną władzę daną Adamowi: "Tyś jest tą głową 
złotą". 

Dan. 4:23 z zwierzętami=> figuralna degradacja człowieka pod tego rodzaju rządami. 
siedem lat=> wyobraża czasy Pogan. 

Dan. 4:30 on Babilon=> 14 mil długi i 14 mil szeroki otoczony murem 350 stóp wysokim, a 80 stóp grubym 
miał 100 bram, największa i najsilniejsza twierdza w owym czasie. 

Dan. 4:32 siedem lat=> wyobraża czasy Pogan. 
daje komu chce=> Pan Bóg mógłby dać Królestwo Jezusowi bez wykupu człowieka jeżeliby 
uważał to za właściwe. 

Dan. 4:34 po skończeniu dni=> figuralnie koniec czasów Pogan. 
do mnie się wrócił=> figuralne przywrócenie władzy człowieka nad ziemią. 

Dan. 5: 1 Baltazar król=> w historii światowej figuruje jako Nabonidus. Jego nazwisko znaleziono na 
niektórych monumentach odnalezionych w naszych czasach, a sięgające czasów jego 
panowania. 
uczynił ucztę wielką=> odpowiada wielkiej unii kościołów, jaka ma się wyłonić. 

Dan. 5: 2 złote naczynia=> wyobrażają drogocenne prawdy Słowa Bożego i M.St. 
i srebrne=> wyobrażają W.G. 
pili z niego=> wyobraża krzywdy i poniewierkę jakie maja przyjść. 

Dan. 5:17 dary daj innemu=> tym, którzy byli narzędziami mówczymi służącymi bez żadnej umowy lub 
wynagrodzenia. 

Dan. 5:23 w którego ręku=> mocy. 

Dan. 5:25 Mene, Mene, Thekel=> podobnie ręka Opatrzności pokazuje wiszący nad kościelnictwem sąd. 

Dan. 5:31 Dariusz Medczyk=> wyobraża Chrystusa w czasie ucisku, przy końcu W.Ew. 

Dan. 6: 1 Dariuszowi=> W historii światowej i biblijnej Dariusz uchodzi za Cyrusa. 

Dan. 6: 4 przeciwko Danielowi=> prawdopodobnie stał im na drodze do uprawiania ich szachrajstw. 

Dan. 6: 5 ______________________  
MANNA - 27 LIPCA 



---------------------- 
Nie wszyscy są takimi wybitnymi postaciami, jaką był Daniel ani nie wszystkim dane są wizje, 
objawienia i zrozumienie jak jemu, lecz wszyscy będą mieli takiego samego ducha oddania się 
zasadom sprawiedliwości, który to duch będzie systematycznie sprawdzany przez Boską 
opatrzność na wąskiej drodze w miarę jak będą usiłowali postępować śladami Tego, który jest 
dla nich przykładem - ich Danielem, Wodzem, Panem Jezusem. Niech tedy wszyscy, którzy 
używają imienia Chrystus, odstąpią od niesprawiedliwości, niech będą wierni, "Niech się odważą 
być Danielem". 
---------------------- 

Dan. 6:10 klękał na kolana=> Daniel nie zadowalał się krótką modlitewką przed udaniem się na spoczynek. 

Dan. 6:15 nie był odmieniony=> to miało służyć jako groźba powstania. 

Dan. 6:20 mógł cię wybawić=> w obecnym czasie są niektórzy z klasy nieofiarowanych, którzy posiadają 
znaczną wiarę w Boga i w Jego wiernych jako dzieci Boże. 

Dan. 6:22 posłał Anioła=> "Anioł Pański" zatacza obóz około tych, co się go boją i wyrywa ich". Ps.34:1. 
paszczękę lwom=> "Nie będzie tam lwa". Iż.35:9. 
   Jest możliwe, że język ludzki może uczynić nam więcej szkody niż dzikie zwierzęta. 
nie zaszkodziły mi=> "Nie będą szkodzić, ani zabijać na górze świętej mojej". Iż.11:9. 

Dan. 7: 2 na morzu=> niespokojne masy ludu. 

Dan. 7: 3 cztery bestie=> wyobraża rządy pogańskie i ich zwierzęcą charakterystykę, chciwości, 
samolubstwa, niszczącej siły, patrząc na nie z Boskiego punktu zapatrywania i Jego ludu. 

Dan. 7: 4 pierwsza=> Babilon. 

Dan. 7: 5 druga=> Medo-Persja. 

Dan. 7: 6 inna bestia=> Grecja. 

Dan. 7: 7 bestia czwarta=> państwo Rzymskie. 
miała dziesięć rogów=> państwo Rzymskie podzieliło się na 10 części. 

Dan. 7: 8 oto róg=> w 539 roku. 
pośledni=> obrzydliwość spustoszenia, Papiestwo, Człowiek grzechu, Tajemnica nieprawości, 
Antychryst, Syn zatracenia, Bestia. 
przed którym=> w 476, 489 i 539 roku. 
trzy z tych=> Państwo Zachodnie, Heruli i Ostrogoty. 
rogów pierwszych=> władz. 
wyłamane są=> Państwo Zachodnie przez Heruli, Heruli zaś przez Ostrogotów, a Ostrogoty 
przez Justyniana na korzyść papiestwa, które posiadało w swej władzy miasto i przedmieścia 
Rzymu począwszy od 539 roku. 
były oczy=> wyobrażają inteligencję i dalekowzroczność. 
i usta=> wyobrażają wielkie pretensje papiestwa. 
  Władza papiestwa odznaczała się siłą wymowy prowadzonej ze znajomością. 
  "Dane jej są usta mówiące wielkie rzeczy. I otworzyła usta swe ku bluźnierstwu przeciwko 
Bogu". "A słowa przeciw Najwyższemu mówić będzie". Obj.13:5,6; Dan.7:25. 

Dan. 7: 9 aż one stolice=> rządy i władze. 

Dan. 7:10 rzeka ognista=> symbol srogiego sądu. 
tysiąc tysięcy=> nie tylko Jego święci, lecz inne liczne zastępy aniołów. 
dziesięć kroć=> cały rodzaj ludzki. 
sąd zasiadł=> już się rozpoczął nad nominalnym Chrześcijaństwem i będzie się rozszerzał na 
wszystkie narody będące przy życiu i te, co są w grobach. 
księgi=> Boskiego objawienia. 
otworzone były=> stały się wyraźne jak nigdy przedtem. 

Dan. 7:11 przypatrywałem się=> po zapadnięciu wyroku przeciw papiestwu i potem gdy jego sąd się 
zaczął, gdy jego panowanie się skończyło i zostało bezsilnym by mogło niszczyć Prawdę i 
władzę ludu Bożego. 
słów wielkich=> "Dane jej są usta mówiące wielkie rzeczy". Obj.13:5. 
  Za przykład może posłużyć ogłoszenie nieomylności papieża w 1870 roku. 
które on róg=> papiestwo. 
przypatrywałem się=> nie miało jeż więcej władzy nad świętymi lecz miało inny wpływ. 
była bestia=> ostatki rządów starego państwa Rzymskiego wyobrażone przez jego rogi. 
zabita=> przez wzburzenie mas ludu. 
  Jako wynik zwodniczych wpływów papiestwa, bombastycznych mów i pretensji, nawet po 
utraceniu swej władzy. 
spalenie ogniem=> w ogólnej anarchii. 

Dan. 7:12 pozostałym bestiom=> Babilon, Medo-Persja, Grecja. 
władza=> uniwersalna władza nad ziemią. 



aż do czasu=> aż przyjdzie czas, gdy czwarta bestia Rzym zostanie zniszczona, a wtedy 
wszystkie przestaną istnieć na zawsze. 

Dan. 7:13 Synowi Człowieczemu=> Chrystus, który wg ciała stał się synem Adama. 

Dan. 7:14 i dał mu=> "Który ma do tego prawo". 
  Chrystus, Głowa i Ciało uzupełniony. 
  Przez Jehowę, wielkiego Króla. 

Dan. 7:17 powstaną z ziemi=> te są królestwa tego świata. 

Dan. 7:18 ujmą królestwo=> siłą. 

Dan. 7:19 wziąć sprawę=> rodzaj i długość ich panowania. 

Dan. 7:20 także o poślednim=> papiestwo. 
który wyrósł=> w 539 roku. 
przed którym=> w latach 476, 489, i 539. 
wypadły trzy=> Zachodnie Państwo (Wyszygoty), Heruli i Ostrogoty. 

Dan. 7:21 ten róg=> obrzydliwość Spustoszenia, Człowiek grzechu, Antychryst. 

Dan. 7:22 święci otrzymali=> siłą objęli władzę. 

Dan. 7:25 a on=> papiestwo. 
a słowa=> "Dane jej są usta mówiące wielkie rzeczy". Obj.13:5. 
i zetrze=> używając do tego konfesjonału, Inkwizycji i prześladowania, którego doznali Waldensi, 
Albigensi, Wyklifici i Hugonoci. 
odmienił czasy=> ustanawiając Kościół w mocy przed czasem Pańskim. 
i prawa=> Boskie prawa przez zmienienie ich tak, by odpowiadały jego celom. 
czasu i czasów=> trzy i pół czasów. "Czas" Żydowski, albo rok stanowił 12 miesięcy po 30 dni 
każdy, czyli 360 dni. Trzy i pół literalnych "Czasów" stanowi 1260 dni. Trzy i pół symbolicznych 
"czasów" stanowi 1260 lat przewagi papiestwa, które trwało od roku 539 do roku 1799. 

Dan. 7:26 odejmą władzę=> władzę papiestwa i władzę duchowieństwa w ogólności. 
aby był zniszczony=> stopniowo od 1799 roku i na potem. 
aż do końca=> ostateczny koniec papiestwa w roku 1914. 

Dan. 7:27 świętych=> ma stanowić świętych, wybranych, Chrystusa Głowę i Ciało. 
władza=> Chrystusa Królestwo stanie się ostatecznie czymś więcej niż działaniem łaski w 
sercach wierzących. 
służyć i słuchać będą=> poddadzą się pod Jego władzę. 

Dan. 8: 8 Róg wielki=> Aleksander Wielki. 
cztery rogi=> cztery części państwa Aleksandra. 
  Ptolemeusz w Egipcie, Selecus w Azji, Lisimachus w Azji Mniejszej i Kasander w Macedonii. 

Dan. 8: 9 róg mały=> cywilny Rzym, który wzrastał na ruinach państwa Macedońskiego, a następnie uległ 
przemianie i stał się Rzymem papieskim. 

Dan. 8:10 i=> (on) papiestwo, Obrzydliwość Spustoszenia. 
wyrósł=> aby objąć władzę. 
wojska niebieskiego=> cały kościół. 
i gwiazd=> światła świecące. 

Dan. 8:11 do książęcia=> przyswajając sobie dostojeństwo, proroctwa i tytuły należące się jedynie 
Jezusowi Chrystusowi, prawdziwemu księciu Kościoła. 
wojska=> masy nominalnego kościoła. 
bo przezeń=> i od niego, Chrystusa. 
ofiara=> ustawiczna ofiara. 
miejsce=> podstawa. 
świątnicy=> M.St. w nominalnym kościele. 
zarzucone=> zostało obalone. 
  Przez dogmat o przeistoczeniu i ofiary mszy. To było głównym przedmiotem walki Lutra z 
papiestwem w 1517 roku. 

Dan. 8:12 także wojsko=> masy ludu. 
podane=> (mu), oddane było temu. 
ustawicznej ofierze=> ustawiczna ofiara. 
bo przezeń=> przez. 

Dan. 8:13 o ofierze=> ustawicznej. 
pustoszące=> czyni ją bez wartości. 

Dan. 8:14 aż do dwóch tysięcy i trzech set=> kres 2300 literalnych lat. "Od wyjścia słowa o przywróceniu i 
zbudowaniu Jeruzalemu".  (Dan.9:25). Od 454 pne do roku 1846, gdy klasa Świątnicy odłączyła 
się przez uformowanie Zw. Ewangelicznego. 
  Świątnica będzie oczyszczona wkrótce wywyższona i napełniona chwałą Bożą. 

Dan. 8:17 wyrozumij=> zauważ dobrze. 



bo czasu=> ponieważ czasu. 
pewnego=> (ostatecznego), nie może to proroctwo być zrozumiane wcześniej, a wtedy się 
skończy. 
to widzenie=> jest widzeniem. 

Dan. 8:18 usnąłem twardo=> ze zdziwienia. 

Dan. 8:19 w końcu=> do końca. 
tego gniewu=> tej przepowiedni o złem, co się ma dziać. 
bo=> bo ono musi się wypełnić i wypełni się. 
czasu naznaczonego=> w swoim czasie. 
koniec będzie=> czasu końca. 

Dan. 8:20 są=> oznaczają. 

Dan. 8:22 a iż złamany=> który się znajdował. 
a=> a tedy. 
powstaną=> znaczy iż powstaną na jego miejsce. 
nie z taką mocą=> nie jego mocą. 

Dan. 8:23 dopełnią=> dopełni się miara ich przestępstw. 
  "Bo jeszcze się nie wypełniła nieprawość Amorejczyków, aż do tego czasu". 1Moj.15:16. 
król=> papiestwo, Obrzydliwość Spustoszenia. 
niewstydliwej=> bezczelny. 
twarzy=> głębokich zamysłów. 
powstanie=> wzniesie się. 

Dan. 8:24 wzmocni się=> będzie możny. 
nie jego siłą=> nie własną władzą. Papiestwo wzmocniło się używając siły różnych rządów 
Europy. 
na podziw=> uczyni więcej, niż można temu wierzyć. 
będzie wytracał=> lub starał się skazić. 
mocarzów=> możnych. 

Dan. 8:25 przemysłem jego=> chytrością, przebiegłością. 
zdrada=> oszukaństwo pomoże mu. 
w ręku jego=> w jego mocy. 
czasu pokoju=> i przez powodzenie. 
powstanie=> jako Antychryst. 

Dan. 8:26 to widzenie=> część tego widzenia. 
powiedziano=> iż będzie 2300 lat (dni) do czasu oczyszczenia. 
jest sama prawda=> bo się wypełni. 
jest wiele dni=> jeszcze długi czas, nie tylko 2300 literalnych dni. 

Dan. 8:27 tedy chorowałem=> chory w sercu z myśli, że tak wiele złego przychodzi na lud Boży. 
czego nikt nie baczył=> nikt nie mógł wytłumaczyć. 

Dan. 9: 2 zrozumiałem z ksiąg=> u jer.25:11; 29:10. 

Dan. 9:21 modliłem się=> odnośnie widzenia 2300 dni, które miały przyjść na Izraela, źle zrozumiałem. 

Dan. 9:22 nauczył=> dał wyrozumienie. 
wyrozumienia=> abyś mógł pojąć. 

Dan. 9:23 na początku=> a nie na końcu. 
wyszło słowo=> dalszy ciąg Boskiego Planu teraz ci się objawia. 
abym oznajmił=> powiedział ci. 
to=> tę sprawę w dalszym ciągu. 
zrozumiej widzenie=> miej pojęcie o widzeniu 2300 dni. 

Dan. 9:24 siedemdziesiąt tygodni=> 70 literalnych tygodni wynosi 490 dni, zaś 70 symbolicznych tygodni 
jest 490 lat. 
zamierzono=> przeznaczono jako część 2300 dni, czyli lat. 
ludowi twemu=> Izraelowi. 
miastu świętemu=> Jeruzalemowi. 
zniesienie przestępstwa=> "Objawiony jest ku zgładzeniu grzechów przez ofiarowanie samego 
siebie". Żyd.9:26. 
sprawiedliwości=> wieczne usprawiedliwienie od grzechów, zamiast figuralnych oczyszczeń, 
które działy się corocznie przez figuralne ofiary za naród Izraelski. 
na zapieczętowanie=> położenie pieczęci. 
  Przez krew Przymierza. 
widzenia=> o 2300 dniach i wypełnienia się pierwszej części. 
i proroctwa=> i pokazanie Danielowi, że on jest prawdziwym prorokiem. 
Świętego świętych=> ostatki narodu Żydowskiego były czyste i święte. 



Dan. 9:25 od wyjścia słowa=> 454 r. pne wg chronologii Dr Hale i Dr Pristilie. 
  Lat 1845 (jako długość czasu kary dla Żydów "dwójnasób") przed rokiem 1391, gdy reformator 
Hus zapoznał się z pracą Wyclifa i prowadził w dalszym ciągu pracę reformacyjną. Od 
rozpoczęcia tej pracy przez Husa w 1391 roku do wynalezienia druku w 1440 roku było 49 lat, 
czyli 7 tygodni. To może wyświetlić dziwny sposób liczenia w którym jest pokazane 69 lat a 
wyrażone 7 i 62. 
zbudowanie Jeruzalemu=> nie świątyni. 
do Mesjasza=> Pomazańca: Jezus nie był Pomazańcem, aż do czasu swego chrztu. 
tygodni siedem=> 69 tygodni lat, albo 483 lata skończyły się na jesieni 29 roku. 
czasy będą trudne=> bardzo nieprzyjazne okoliczności, jak to jest opisane u Nehemiasza. 

Dan. 9:26 a po onych=> trzy i pół latach. 
sześćdziesięciu dwóch=> (siedem) i 62, lub 69 tygodni; 483 lat. 
Mesjasz=> będzie zabity. 
nie będzie miał nic=> jedno z wielu proroctw, które dowodzi, że Biblia jest Boskim objawieniem. 
lud wodza=> Tytus, rzymski generał. 
z powodzią=> jak powódź. 

Dan. 9:27 wzmocni=> Mesjasz. 
w tygodniu=> ostatnim, czyli w 70-tym tygodniu łaski, który się skończył, gdy się nawrócił 
Korneliusz w 3 i pół roku po śmierci Chrystusa, na jesieni 36 roku. 
a w połowie=> po trzech i pół latach. 
onego tygodnia=> z tych 70 tygodni: trzy i pół roku przed zupełnym końcem w 36 roku. 
ofierze=> figuralne ofiary Zakonu. 
uczyni koniec=> kiedy prawdziwa ofiara została ofiarowana, figuralne ofiary nie były więcej 
uznane. 
a przez=> z przyczyny. 
obrzydliwe=> między Żydami przy pierwszym przyjściu. 
uczyni=> Mesjasz uczyni. 
do skończenia=> dopełnienia się dla Żydów "dwójnasób", czyli okres niełaski. 
naznaczonego=> co zostało postanowione w Boskim Planie. 
spustoszenie=> narodu Żydowskiego. 

Dan.10: 5 mąż niejaki=> Anioł w swym chwalebnym duchowym ciele. 

Dan.10: 8 siła nie została=> gdyby Pan Jezus ukazał się po Swoim zmartwychwstaniu w Swym 
chwalebnym duchowym ciele, to nikt by nie mógł znieść widoku tej chwały. 

Dan.10:12 pierwszego dnia=> a nie końca trzeciego tygodnia. 

Dan.10:13 sprzeciwił mi się=> podczas gdy anioł był obecny, lecz niewidzialny dla niego, lub też w ludzkiej 
postaci. 
aż oto Michał=> Chrystus. 

Dan.11: 3 król mocny=> Aleksander Wielki. 

Dan.11: 4 cztery strony=> między jego czterech generałów: Ptolemeusz w Egipcie, Selecus w Azji, 
Lisimachus w Azji Mniejszej i Kasander w Macedonii. 

Dan.11: 5 król z południa=> Egipt. 

Dan.11: 6 król z północy=> Grecja, a potem Rzym. 

Dan.11:14 dla utwierdzenia=> aby pozornie wypełnić. 

Dan.11:17 córkę piękną=> Kleopatra. 

Dan.11:19 obróci=> Marek Antoniusz. 

Dan.11:20 poborców=> "Cezar August wydał dekret, aby spisano ludność we wszystkich ziemiach. Łuk.2:1. 
  Cezar August był pierwszym władcą, który wprowadził system podatkowy. 
w sławie=> najsławniejszy okres historii Rzymu, "Złoty Wiek". 
królewskiej=> Państwa Rzymskiego. 
po niewielu dniach=> w kilka lat, gdy doszedł do najwyższej władzy. 
ani przez wojnę=> August umarł śmiercią naturalną, podczas gdy jego poprzednicy jak i jego 7 
następców byli zamordowani. 

Dan.11:21 wzgardzony=> Tyberiusz, był to okrutnik, rozpustnik, tyran. 
wiele ich=> wszyscy przeciwnicy. 
jako powodzią=> zostaną zmiecieni. 
i sam wódz=> Jezus Chrystus. 

Dan.11:23 wszedłszy z nim=> senat uznał go za cesarza. 
w małym poczcie=> Gwardia Pretorianów składająca się z 10000 wyborowych żołnierzy, 
zorganizowana przez Tyberiusza, zawsze znajdowała się przy nim w Rzymie, przy jej pomocy w 
każdym razie, gdy okazała się potrzeba obalał wybory i zgromadzenia, opanowywał senat i lud. 

Dan.11:24 rozdzieli=> podzieli. 



im=> między miejscowych rządców. 
łup i korzyści=> krajów podbitych przez Rzym. 

Dan.11:25 potem wzbudzi=> Aureliusz Cezar, za czasów Zenobii r. 272. 
królowi z południa=> Egiptowi. 
wymyśli zdradę=> podstępne zamysły i plany. 

Dan.11:26 zniszczą go=> Aureliusz został zamordowany przez własnych generałów. 
jako powódź=> armia jego była zwycięska. 

Dan.11:27 obaj królowie=> władza cesarska powoli zaczęła upadać, zaś władza duchowieństwa zaczęła 
przychodzić do życia i znaczenia. 
ale się=> liga duchowieństwa i władza cywilna. 
nie nada=> wtedy za czasów Aureliusza. 
gdyż jeszcze=> ponieważ. 
koniec=> przewagi papiestwa 1260 lat. 
inny czas=> na 1799 rok, przeto nie mógł się zacząć za czasów Aureliusza, ponieważ to by się 
skończyło przed oznaczonym czasem. 

Dan.11:28 przetoż=> Aureliusz po zawojowaniu Zenobii. 
się wróci do ziemi=> do Rzymu. 
z bogactwami=> Zenobia została okuta w złote kajdany i prawie omdlewała pod ciężarem 
klejnotów, które miała na sobie, gdy była prowadzona do niewoli do Rzymu. 
przymierzu świętemu=> Chrześcijaństwu: Aureliusz po powrocie z wyprawy rozpoczął srogie 
prześladowanie chrześcijan. 

Dan.11:29 a czasu=> ten i następne wersety powinny być w nawiasie. 
zamierzonego=> czasu ostatecznego. 
on=> Napoleon. 
wróci się=> i nadejdzie. 
na południe=> na Egipt. 
ale się nie powiedzie=> nie będzie to zwycięstwo. 
jak za pierwszym=> wystąpienie przeciwko Kleopatrze. 
i ostatnim=> wystąpienie przeciwko Zenobii. 

Dan.11:30 bo przyjdą=> przyczyna, dlaczego najazd Napoleona na Egipt się nie udał, jak to miało miejsce 
w poprzednich najazdach, dlatego że: 
okręty z Cytym=> Anglia, która w swoim czasie była częścią państwa Rzymskiego, którą teraz 
Napoleon starał się pokonać. 
przymierzu świętemu=> Prawdzie, przez ustanowienie konkordatu z papieżem. 
co uczyniwszy=> i to mu się uda. 
wróci się=> odmieni. 
porozumienie=> naprzód. 
z onymi=> przeciw nim. 
opuścili=> porzucili. 

Dan.11:31 a wojska=> mocni i wyniośli. 
przy nim stać=> przeciw papiestwu. 
splugawią=> zniweczą. 
świątnicę=> władzę cywilną, którą Bóg oddał poganom. 
ustawiczną ofiarę=> Ofiarę Chrystusa. To się bynajmniej nie odnosi do wejścia do świątyni przez 
Antiocha Epifanesa i zabronienie składania ofiar, a także zniesienia ceremonii. 
obrzydliwość=> (obrzydliwość spustoszenia, Papiestwo, Człowiek grzechu, Tajemnica 
nieprawości, Antychryst, Syn zatracenia, Bestia. -Dan.7:8) 
  Szczególny dogmat o przeistoczeniu i ofiary mszy dopełnione przez różne teorie o samo 
pojednaniu głoszone przez jego naśladowców. 
spustoszenia=> nominalne Chrześcijaństwo. 

Dan.11:32 aby tych=> reformatorów i ruchy reformatorskie. 
  Klasa mas. 
przymierzu=> ich przymierze z Bogiem. 
będzie=> papiestwo. 
pochlebstwem=> honory, tytuły itp.. 
żeby lud=> klasa świątnicy. 
znający Boga=> Jego charakter i plan. 

Dan.11:33 zaczem ci=> reformatorzy przy końcu średnich wieków. 
nauczają wielu=> że papiestwo jest Antychrystem, Człowiekiem Grzechu. 
padać będą=> sprzeciwiający się papiestwu, garstka, wierni. 

Dan.11:34 gdy padać będą=> podczas tego upadania. 



małą pomoc=> ruch reformacyjny. 
wiele=> królów i książąt: kąkol. 
przyłączy się=> do protestantyzmu: do klasy pszenicy. 
pochlebców=> honory i tytuły: obietnice iż pomogą do powodzenia, jeżeli w zamian za to oni 
ukształtują ich drogi według mądrości tego świata. 

Dan.11:35 którzy nauczają=> przywódcy, reformatorzy, nauczyciele, którzy mogli pouczać wiele odnośnie 
błędów papiestwa. 
doświadczeni=> wierni. 
i wybieleni=> wersety 34 i 35 powinny być w nawiasie. 
czasu zamierzonego=> naznaczonego. 
aż do czasu=> roku 1799. 

Dan.11:36 uczyni król=> Napoleon 
woli swojej=> był znany ze swej stanowczości i siły woli. 
nad każdego boga=> przeciw wszystkim możnym. 
dziwne rzeczy=> żądając od nich posłuszeństwa jak od sług, a tym sposobem wzruszył świat 
zabobonny. 
przeciw bogu nad bogami=> władcy nad innymi władcami, papieżowi, któremu kazał zapłacić 10 
milionów dolarów kontrybucji, zamienił państwo kościelne w republikę, a papieża zabrał do 
niewoli do Francji. 

Dan.11:37 bogów ojców=> papiestwo. 
o miłość niewiast=> protestanckich sekt. 
o żadnego boga=> żadnego władcę. 
nad wszystko=> w przeciwieństwie do wszystkich. 

Dan.11:38 a na miejsce=> zamiast którego z tych bogów. 
czcić będzie=> militarną władzę. 
kosztownymi=> bogactwa Europy były zabrane do Francji jako łup wojenny. 

Dan.11:39 najmocniejszego=> wzmocnić jego. 
twierdze=> posiadłość. 
boga obcego=> obcego władcy. 
których=> kogo zechce. 
będzie zdało=> uzna ich. 
rozmnoży=> nagrodzi. 
uczyni=> sprawi. 
rozdzieli im ziemię=> między swych krewnych i faworytów. 

Dan.11:40 tego czasu=> naznaczonego czasu. 
przy zakończeniu=> roku 1799. 
król z południa=> Egipt. 
król z północy=> Anglia. 
jako burza=> Nelson zaatakował Francuzów na morzu z niebywałą siłą. 
z jezdnymi=> Egipcjanie --- Mameluki. 
wielu okrętów=> angielska siła wojenna stanowiła morską flotę pod dowództwem admirała 
Nelsona. 
wtargnie=> Napoleon. 
i przejdzie=> zwycięsko przejdzie. 

Dan.11:41 ziemi ozdobnej=> Palestyna. 
synów Ammonowych=> Napoleon trzymał się brzegów i nie zajmował tych ziem, a tylko przez 
nie przeszedł. 

Dan.11:44 od północy=> wtóra koalicja składała się z Anglii, Rosji, Neapolu, Turcji i Austrii. 
wygubił=> wiele narodów. 

Dan.11:45 pałacu swego=> królewski namiot. 
górze ozdobnej=> górze Tabor, górze przemienienia Pańskiego, gdzie stoczył jedną z większych 
bitew. 
  Lub na górze Synaj, którą Napoleon zwiedził wraz ze swym korpusem uczonych. 
do końca=> śmierć na wygnaniu. 
nikogo na pomocy=> został opuszczony przez wszystkich. 

Dan.12: 1 tego czasu=> "czasu ostatecznego", między 1799-1914 r. 
Michał=> "Jako Bóg", przedstawiciel Jehowy, Chrystus Jezus, "Wódz Zbawienia". Żyd.2:10. 
powstanie=> przy wtórym swym przyjściu; obejmie władzę: "Gdy powstanie, aby potarł ziemię". 
Iż.2:19. 
a będzie=> bynajmniej nie nawrócenie świata w spokoju. 
czas uciśnienia=> chrzest ogniem, o który niektórzy błędnie się modlą. 



  Naturalny wynik samolubstwa, który jednak został odwleczony, aż do właściwego czasu. 
  W porównaniu, rewolucje Francuską można nazwać tylko cieniem. 
jakiego=> tak wielkiego i powszechnego. 
nie było=> ponieważ ludzie nie byli tyle odpowiedzialni co obecnie. 
lud twój=> Święci z wieków Patriarchów, Żydowskiego, Ewangelii i 1000-lecia. 
wyswobodzony=> od ich nieprzyjaciół na zawsze. 
napisany w księgach=> "W księgach żywota Baranka". Obj.21:27. 
  Znaczy przyjaźń, miłość i błogosławieństwo. Bóg dobrze pamięta o swoich świętych lecz 
inaczej rzecz się ma z Jego nieprzyjaciółmi. 

Dan.12: 2 śpią w prochu=> licząc w to dobrych i złych. 
ocucą się=> jako wynik użycia władzy Michała. 
  Śmierć jest stanem zapomnienia, unicestwienia. 
ku żywotowi=> wiecznie trwałemu w całej pełni doskonałym. 
a drudzy=> licząc w to Aleksandrów, Napoleonów, Neronów, Cezarów, papieży itp.. 
na pohańbienie=> z którego jednak będą mogli powstać przez usiłowanie dojścia do restytucji, 
która będzie w procesie rozwoju. 
wzgardę wieczną=> najpierw, gdy wzgardzą sobą, przekonawszy się o swym upadłym stanie; 
umysłowym i fizycznym. 
  Wzgarda trwająca tak długo, dokąd niedoskonałość będzie trwać. 
  Wyraz "Olam" przetłumaczony "wieczny", który znaczy: "do końca", albo "do uzupełnienia". 

Dan.12: 3 innych nauczają=> M.St., Mądre Panny. 
na niebie=> "wtedy to sprawiedliwi zajaśnieją jako słońce". Mat.13:43. 

Dan.12: 4 zapieczętuj=> tak napisz, ażeby nikt nie mógł zrozumieć, aż przyjdzie właściwy czas. 
naznaczonego=> który się zaczął w roku 1799. 
bo to wiele=> będą biegać tam i sam. 
przebieży=> pierwszy okręt parowy zaczęto używać od roku 1807; pierwszą lokomotywę 
kolejową w roku 1831; pierwszy telegra w r. 1844. 
  Na podstawie tego proroctwa Izaak Newton przepowiedział, że z czasem ludzie będą jeździć 
50 mil na godzinę. Za to wyrażenie Wolter (filozof francuski) nazwał Newtona "biedny stary 
głupiec". 
umiejętność=> włączając w to naukę o Wielkiej Piramidzie. 
  Znajomość Słowa Bożego. Prawie wszystkie większe Stowarzyszenia biblijne zostały założone 
między rokiem 1803 a 1817. 
  Nie mówi, iż "zdolność" się powiększy. 
rozmnoży=> fakt, że żyjemy w czasach ostatecznych. 
  Jeżeliby umiejętność rozmnożyła się wcześniej, to wcześniej rozpocząłby się czas ucisku. 

Dan.12: 5 rzeki=> potok Prawdy. "Wypuścił wąż z gęby swojej za niewiastą wodę jako rzekę". Obj.12:15, 
za czasów rewolucji Francuskiej. 
drugi z onąd=> to pokazuje, że nawet wtedy, gdy dominująca władza papiestwa się skończyła, 
niektórzy byli w niepewności czy rzeczywiście jego prześladowcza i niszcząca władza się 
skończyła. 

Dan.12: 6 nad wodą=> ponad wodami. 
tym dziwnym=> tym szczególniejszym podwracaniom Prawdy, zwodzenie dzieci Bożych i 
narodów przez papiestwo. 

Dan.12: 7 po zamierzonym=> czas ostateczny będzie potem. 
i po połowie czasu=> trzy i pół "Czasów". Żydowski "Czas" składał się z 12 miesięcy po 30 dni 
każdy, albo 360 dni. Trzy i pół literalnych czasów stanowi 1260 dni. Zaś trzy i pół symbolicznych 
czasów stanowi 1260 lat dominującej przewagi papiestwa od r. 539-1799. 

Dan.12: 8 nie zrozumiałem=> "Nie sobie, ale nam tym usługiwali". 1Piotr.1:12. 
co za koniec=> na potem. 

Dan.12: 9 idź Danielu=> na próżno starasz się zrozumieć i dowiedzieć te rzeczy teraz. 
te słowa=> odnośnie planu Bożego razem z jego zarysami czasów mających z nim łączność. 
zapieczętowane=> znaczenie tego proroctwa jest ukryte. 
aż do czasu=> nie na zawsze, lecz do czasu. 
zamierzonego=> który się zaczął od 1799 do 1914, około tego czasu można się spodziewać 
lepszego wyrozumienia. 

Dan.12:10 wiele będzie=> po 1290 dniach, czyli latach, a które miały się skończyć w roku 1829. 
oczyszczonych=> odłączą się. 
wybielonych=> oczyszczą się. 



doświadczonych=> "Aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż złoto które ginie". 
"Najmilsi niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który ku doświadczeniu waszemu 
przychodzi". "Bo on jest jako ogień roztapiający". 1Piotr.1:7; 4:12; Mal.3:2. 
niezbożni=> podwracający i szydzący z Prawdy. 
niezbożnie czynić=> bez przeszkody ze strony Boga. 
  Przeto nie spostrzegą wiszącego nad nimi czasu ucisku. 
nadto niezbożni=> niewierni uczynionemu przymierzu. 
nie zrozumieją=> Boskich dróg i planu. 
ale mądrzy=> lud Boży, mądrzy przez wiarę. 
zrozumieją=> przy końcu 1290 dni. 
  Gdyby proroctwo nie miało być nigdy zrozumiane, to danie go byłoby bezcelowe. 

Dan.12:11 od tego czasu=> roku 539. 
którego odjęta=> ustawiczna ofiara. 
obrzydliwość=> (obrzydliwość spustoszenia, Papiestwo, Człowiek grzechu, Tajemnica 
nieprawości, Antychryst, Syn zatracenia, Bestia. -Dan.7:8) 
  Szczególny dogmat o przeistoczeniu i ofiary mszy dopełnione przez różne teorie o samo 
pojednaniu głoszone przez jego naśladowców. 
spustoszenia=> nominalne chrześcijaństwo. 
będzie dni tysiąc dwieście i dziewięćdziesiąt=> które się skończyły w roku 1829, w którym to 
czasie W. Miller zaczął zwracać uwagę na czasy prorocze. 

Dan.12:12 błogosławiony=> "O błogosławiony ten". 
  Wskazuje na szczególne błogosławieństwa w dodatku do otrzymanego już przy końcu 1290 dni 
i to, co było w rzeczywistości. 
kto doczeka=> kto wyczekuje gorliwie i cierpliwie. 
dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni=> lat 1335; od roku 539, kończy się w roku 
1874. Czas na wtóre przyjście Chrystusa. 

Dan.12:13 do miejsca=> aż koniec wieku nadejdzie. 
aż odpoczniesz=> "Dawid nie wstąpił do nieba". Dz.2:34. 
i zostaniesz w losie=> aż powstaniesz, by otrzymać swoją nagrodę. 
aż do skończenia=> po końcu: "Żniwo jest dokończenie wieku". 
dni=> dni 1335. 

Oz. 1: 3 I pojął Gomorę=> Której wiarołomstwo figuruje niewierność Izraela względem Jehowy w tym 
proroctwie. 

Oz. 1: 6 Loruchama=> Wyraz ten znaczy "ona nie znała miłości ojcowskiej", co wskazuje, że Ozeasz nie 
był jej ojcem. 

Oz. 1: 9 Loami=> Znaczy "Nie mój lud", "Nie jest moim powinowatym", co wskazuje, że Ozeasz nie był jej 
ojcem. 

Oz. 1:11 I będą=> W czasie odrzucenia Izraela, a uznania Izraela duchowego. 
Zgromadzi=> Jako jeden naród. 

Oz. 2:18 Z ziemi=> W czasie ucisku. 
I sprawię=> Bóg sprawi, że buntujący się w owym czasie naród Żydowski nawróci się do Niego. 

Oz. 2:19 Poślubię cię=> Możliwe, że jest tu mowa o całym Izraelu, lecz możliwe również, że ma to 
oznaczać Duchowego Izraela. 

Oz. 2:21 Wysłucham niebiosa=> Duchowy Izrael. 
One wysłuchają ziemię=> "Nową ziemię", odbudowane społeczeństwo. 

Oz. 2:22 Moszcz=> Poselstwo wesela. 

Oz. 2:23 Zmiłuję się nad nią=> Jezreel. 

Oz. 3: 2 Kupiłem ją sobie=> Ozeasz odkupił niewierną żonę, która była zaprzedana w niewolnictwo. 

Oz. 4: 1 Synowie Izraelscy=> Nominalny Izrael i nominalne Chrześcijaństwo, szczególnie to ostatnie. 

Oz. 4: 3 Zwierz=> pogańskie rządy. 
Polny=> świat. 
Ptactwo=> Ludzie złego charakteru. 
Niebieskie=> Nominalny kościół. 
Nawet ryby=> Ludzie. 
Morskie=> Niezadowolone i niespokojne masy ludu. 

Oz. 4: 6 Wygładzony=> Oszołomiony. 
Dla nieumiejętności=> "Biada wam uczonym w Zakonie, bo zabraliście klucz wiedzy". Łuk.11:52. 

Oz. 4:11 I wino=> Doktryny. 

Oz. 4:13 Gór=> Królestwo. 

Oz. 4:14 Z nierządnicami=> Odstępny kościół. 

Oz. 4:17 Efraim=> Chrześcijaństwo. 



Z bałwanami=> Miłość pieniędzy. 

Oz. 5: 3 Efraima=> Chrześcijaństwo. 

Oz. 5: 7 Synów cudzych=> Członkowie (dzieci) nominalnego kościoła spłodzeni zostali nie z Prawdy lecz 
z błędu, stali się uczestnikami nie Ducha Chrystusowego, ale ducha tego świata. 

Oz. 6: 1 Uzdrowi nas=> Gdy minie czas ucisku. 

Oz. 6: 2 Po dwóch dniach=> Piąty i szósty tysiąc lat. 
Dnia trzeciego=> w siódmym tysiącleciu. 

Oz. 6: 3 Jako deszcz=> Prawda. 
Efraimie=> Chrześcijaństwo. 

Oz. 6: 6 ________________________ 
MANNA - 3 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Ten, kto oddaje swoją wolę i swoje serce Panu, oddaje wszystko. Ten, kto nie oddaje swojej 
woli, kto nie jest posłuszny Panu w sercu, nie może złożyć Panu ofiary, która mogłaby być 
przyjęta. "Oto posłuszeństwo lepsze jest niżeli ofiara". W tym zdaniu mieści się lekcja, jaka 
powinna być głęboko wyryta na sercach wszystkich poświęconych w Jezusie Chrystusie. 
Nieodzowne jest także posiadanie ducha posłuszeństwa, a ktokolwiek posiada tego ducha, nie 
tylko będzie posłuszny Boskiej woli, ale także będzie się starał coraz bardziej poznawać tę wolę, 
aby mógł być jej posłusznym. To o tej klasie oznajmia Pismo Święte: "Gdy się znalazły mowy 
(słowo) twoje, zjadłem ich", i także nasz Pan: "Abym czynił wolę twoją, Boże mój! pragnę, 
albowiem zakon twój jest w pośrodku wnętrzności moich". 
---------------------- 

Oz. 7: 1 Efraimowa=> Chrześcijaństwo. 

Oz. 7:11 Egiptu przyzywają=> Świat ciemności. 

Oz. 8: 9 Efraim=> Chrześcijaństwo. 

Oz. 9: 3 Efraim=> Chrześcijaństwo. 
Do Egiptu=> Świat. 

Oz.10: 6 Efraim=> Chrześcijaństwo. 

Oz.10: 8 Górom=> Królestwom. 
Pagórkom=> Mniej autokratyczne rządy. 
Upadnijcie na nas=> Ochrońcie nas, dajcie nam protekcję. Byłoby niedorzeczne spodziewać się, 
aby źli ludzie posiadali tyle wiary, ażeby mogli żądać, aby góry ich ochroniły lub upadły na nich. 

Oz.11: 1 Wezwałem syna mego=> Pan Jezus powołany do Boskiej natury. 
Z Egiptu=> Ze świata. 
   To proroctwo ma trojakie znaczenie: 
   1/ wyprowadzeni Izraela z niewoli Egipskiej; 
   2/ powrót dzieciątka Jezus do ziemi Jego narodzenia; 
   3/ ostateczne wyswobodzenie ludu Bożego z królestwa ciemności. 

Oz.11: 3 Ja Efraima=> Chrześcijaństwo. 

Oz.11: 8 Jako Adamę=> Inaczej "pusty pokój". 

Oz.12: 1 Efraim=> Chrześcijaństwo. 
Oliwę=> Duch Św. 
Do Egiptu wynosi=> Świat. 

Oz.12: 2 Nawiedzi Jakuba=> Naród Żydowski. 

Oz.13: 1 Gdy Efraim=> Chrześcijaństwo. 
Przy Baalu=> Baal, bóstwo babilońskie - papież. 

Oz.13: 2 Bałwany=> Różne bożyszcze, pieniądze itp.. 

Oz.13: 4 Nie masz Zbawiciela=> Autor Planu Bożego. 

Oz.13: 9 Z ręki grobu=> Szeol, śmierć, a nie męki. 
   "Wszyscy co są w grobach usłyszą głos Syna Bożego". Jan.5:28. 
Od śmierci=> śmierć Adama. 
O śmierci!=> "O śmierci, gdzie twe żądło?". 1Kor.15:55. 
   Śmierć jest nieprzyjacielem człowieka. 
O grobie=> Szeol, zapomnienie. 
Skażeniem twoim=> Przez otworzenie więzienia -- śmierci. 

Oz.14: 3 Na koniach=> Stare, fałszywe dogmaty. 

Oz.14: 4 Ja=> Gdy minie czas ucisku. 
Dobrowolnie=> Bez zasługi. 
Od nich=> Duchowy Izrael nie jest przyjęty przez Jehowę jako niewiasta, lecz jako część 
człowieka Chrystusa Jezusa. 



Oz.14: 5 Jako lilia=> W Palestynie lilie rosną obficie. 
Korzenie jako Liban=> Drzewa Libanu mają silne korzenie. 

Oz.14: 6 Oliwne drzewo=> Symbol na pokój, światło i błogosławieństwo. 

Oz.14: 7 Nawrócą się=> Otrzymają restytucję. 

Oz.14: 8 Efraim=> Chrześcijaństwo. 
   Literalnie 10 pokoleń Izraela, symbolicznie nominalne chrześcijaństwo. 
Do bałwanów=> Bałwochwalstwo. 
Ja cię wysłucham=> Wielkiego Proroka -- Chrystusa. 
Wejrzę na cię=> Będą go słuchać. 
Jodła zielona=> Drzewo zawsze zielone, symbolicznie wyobraża posiadanie wiecznego żywota. 
Ze mnie=> we mnie. 
Owoc twój=> Owoce ducha, rozwój charakteru. 

Joel. 1: 5 Ocućcie się pijani=> Odurzeni fałszywymi naukami. 

Joel. 1: 7 Na obłupienie=> Naród Żydowski. 

Joel. 1:10 Pole=> Świat. 

Joel. 1:11 Dla pszenicy=> Prawdziwe dzieci Boże. 

Joel. 1:12 Drzewo granatowe=> Dowód obfitego owocu z dzieła Okupu Chrystusowego. 

Joel. 1:14 Poświęćcie post=> Umartwiajcie ciało przez wstrzymywanie się od różnych przyjemności 
cielesnych. 

Joel. 1:19 Bo ogień=> czas ucisku. 

Joel. 2: 1 Trąbcie w trąbę=> Siódma trąba, trąba ostateczna, trąba Boża, trąba umiejętności. 
Na Syonie=> Nominalne Królestwo Boże. 
Krzyczcie=> Nie tak, jak na religijnym Kongresie światowym wołano: pokój, kiedy pokoju nie ma. 
Na świętej górze=> Królestwie. 
Dzień Pański=> Dzień pomsty, dzień ucisku. 

Joel. 2: 2 Dzień ciemności=> Ignorancja. 
I mroku=> ucisku. 
Jako ranna=> Poranek 1000-lecia. 
Po górach=> Królestwach. 
Lud wielki=> Pańska "Wielka armia" wyćwiczonych żołnierzy Chrześcijaństwa, w 
przeciwieństwie do władz jakie są. 
Równego nie było=> Tak straszna ogólna rewolucja. 

Joel. 2: 3 Ogień=> Zniszczenie. 

Joel. 2: 5 Po wierzchu gór=> Królestwa. 
Ściernisko=> Tradycje ludzkie. 

Joel. 2: 8 Jeden drugiego=> Nie ściśnie. 
Upadną=> I gdy przejdą. 
Na miecz=> Między narzędziami wojny. 
Nie będą zranieni=> Nie zmienią swych zamiarów. 

Joel. 2: 9 Biegać będą=> Spieszyć, bieżyć ku bezprawiu. 
Na domy wstąpią=> Do domów. 

Joel. 2:10 Ziemia=> Obecny porządek rzeczy. 
Niebiosa=> Władze kościelne. 
Słońce i miesiąc=> Oświecający wpływ Ewangelii i Prawa Zakonu. 
Się zaćmi=> zapanuje niewiara. 
A gwiazdy=> Światła apostolskie. 
Zawściągną jasność=> Gdy prawdy ewangeliczne nie będą uznawane, a ofiary przepisane w 
Zakonie będą uważane za czyn barbarzyński, wtedy i nauka apostołów nie będzie miała 
znaczenia. 
   Nadejdzie noc, w której nikt nie będzie mógł pracować. 

Joel. 2:11 Wojskiem swoim=> Pańska "Wielka armia" wyćwiczonych żołnierzy Chrześcijaństwa, w 
przeciwieństwie do władz jakie są. 
Bardzo wielki=> Więc nie może być M.St. 

Joel. 2:23 Da deszcz wczesny=> Prawdę. 

Joel. 2:28 A potem=> Po dniach wspomnianych w następnym wersecie. 
   Po "otrzymaniu ducha przysposobienia synostwa". Rz.8:15. 
   Po dniu pomsty, który upokorzy ludzką arogancję. 
   Potem, gdy świat zobaczy szczególne błogosławieństwa wylane na Izraela na początku 1000-
lecia. 
Wyleję Ducha mego=> "A Duch i oblubienica mówi: Przyjdź". Obj.22:17. 
Na wszelkie ciało=> A nie tylko na małą liczbę szczególnych sług. 



   Na cały rodzaj ludzki. 
   Oświeci ich, pomagając do pokonywania odziedziczonych skłonności, przyprowadzając ich do 
pierwotnej doskonałości. 
   Lecz niezbędne będzie wtedy jak jest teraz, którzy zechcą odnieść korzyści, by się poświęcili 
Bogu i korzystali z Prawdy. 

Joel. 2:29 W one dni=> Podczas W.Ew. 
Wyleję Ducha mego=> Sabbatai Lewi -- fałszywy Chrystus ze Smyrny razem z 400 prorokami 
był tym fałszywym naśladownictwem. Podobne naśladownictwa dzieją się i w naszych czasach, 
na różnych zebraniach religijnych. 

Joel. 2:30 I dam cuda=> Podczas wielkiego ucisku. "Straszne a wielkie znaki na niebie", Łuk.21:11. 
Na niebie=> Mocy duchowej władzy, także literalne niebiosa. 
I na ziemi=> Społeczeństwo -- także literalna ziemia. 

Joel. 2:31 Słońce obróci=> Światło Ewangelii, Prawda, a także Jezus Chrystus. 
Ciemność=> Dnia 19.05.1780 r. była literalna ciemność na przestrzeni 320 000 mil 
kwadratowych. 
   Symbolicznie znaczy zaprzeczenie nauki, że jesteśmy kupieni drogocenną krwią Chrystusa, 
zastępując to nauką ewolucji. 
A miesiąc=> Symboliczne światło Zakonu. 
W krew=> Przez twierdzenie, że literalne ofiary były obrządkiem barbarzyńskim. 

Joel. 2:32 Stanie się=> w czasie restytucji. 
Na górze Syon=> Duchowej fazie Królestwa Bożego. 
W Jeruzalemie=> Ziemskiej fazie Królestwa Bożego. 

Joel. 3: 1 W one dni=> W czasie naprawienia wszystkich rzeczy. 

Joel. 3: 2 Dolinę Jozafat=> Figuruje śmierć w Adamie. 

Joel. 3: 9 Między narodami, Między narodami w okresie Laodycejskim Kościoła Ewangelicznego. 
Niech przyciągną=> Na wojnę. 

Joel. 3:10 Lemiesze=> Ci, co w przeciwnym razie chodziliby za pługiem, szczepili drzewa, zamiast nosić i 
walczyć bronią. 
Kto słaby=> Narody słabe finansowo. 
Niech rzecze: Mocnym ja=> Wyciągają zasoby ponad możność dłuższego zniesienia. 

Joel. 3:11 Wszystkie narody=> Ludy. 

Joel. 3:12 Te narody=> Ludy. 
Jozafat=> "Sąd Boży". 

Joel. 3:14 Dolinie posieczenia=> Próba, wyrok. 

Joel. 3:15 Słońce i miesiąc=> Oświecający wpływ Ewangelii i Prawa Zakonu. 
Zaćmią się=> zapanuje niewiara. 
A gwiazdy=> Światła apostolskie. 
Stracą jasność=> Gdy prawdy ewangeliczne nie będą uznawane, a ofiary przepisane w Zakonie 
będą uważane za czyn barbarzyński, wtedy i nauka apostołów nie będzie miała znaczenia. 
   Nadejdzie noc, w której nikt nie będzie mógł pracować. 

Joel. 3:16 Pan z Syonu=> Duchowa faza Królestwa Bożego. 
Z Jeruzalemu=> Ziemska faza Królestwa Bożego. 
Niebiosa=> Dzierżawy duchowych władz. 
I ziemia=> Społeczeństwo. 
Zadrżą=> W czasie ucisku. 

Joel. 3:17 Górze świętobliwości=> Królestwie. 

Joel. 3:18 Dnia onego=> 1000-lecie. 
Kropić będą moszczem=> Doktryny. 
Opływać mlekiem=> Pokarm dla początkujących na drodze Pańskiej. 
Strumienie=> Prawda. 

Joel. 3:19 Egipt=> Królestwo ciemności. 
Ziemia Edomska=> Chrześcijaństwo. 

Amos. 1: 2 Zaryczy z Syonu=> Duchowa faza Królestwa Bożego. 
Z Jeruzalemu=> Ziemska faza Królestwa Bożego. 
Mieszkania pasterzy=> Najemnicy -- pasterze nominalnego kościoła. 
   Łakomi i leniwi nauczyciele. 

Amos. 1:12 W Boera=> Mocy kościelnych władz mistycznego Babilonu. 

Amos. 1:14 Na murze=> Władze cywilne. 
W dzień wojny=> Czas ucisku. 

Amos. 2:10 Lat czterdzieści=> W obrazie W.Ew. 19 stuleci. 

Amos. 3: 2 Was tylko=> Naród Izraelski wieku Żydowskiego. 



   "Dla Izraela wybranego mego". Iz.45:4. 
Poznał=> Uznał. 
   "Nie wchodźcie do krain pogańskich". Mat.10:5. 
   "Zostałem posłany tylko do zaginionych owiec domu Izraelskiego". Mat.15:24. 

Amos. 3: 6 Co złego=> Nieszczęścia zsyłane na Żydów stanowiły kary. 

Amos. 3: 7 Objawił tajemnicę=> Aby ci, co są w zupełnej harmonii z bogiem nie byli prowadzeni w 
ciemność. 

Amos. 3:13 W domu Jakubowym=> Naród Żydowski. 

Amos. 4: 5 Z kwaszonych rzeczy=> Symbol korupcji, błędu, grzechu, itp. 

Amos. 4:10 Pobiłem mieczem=> W wojnie. 

Amos. 5: 5 Nie szukajcie Betela=> Na próżno naród Żydowski stara się osiągnąć pomoc z nadchodzących 
wypadków, w pośród swych religijnych instytucji, które były zdegradowane. 

Amos. 5: 6 Jako ogień=> Zniszczenie. 
Domu Józefowego=> 10 pokoleń Izraela tzw. z powodu przewagi między nimi dwóch pokoleń, tj. 
Efraima i Manasesa. 

Amos. 5: 7 Wy którzy=> Wielcy w narodzie Żydowskim, za czasów proroka Amosa, figurują dzisiejsze trusty 
przy końcu czasów żniwa. 
Sąd=> Sprawiedliwość w waszych sądach. 
W piołun=> Gorzkość i zawód. 

Amos. 5: 8 W poranek=> Poranek zmartwychwstania, 1000-lecie. 

Amos. 5: 9 Słabego=> Masy ludu. 
Przeciw mocarzowi=> Gdy powstaną przeciw nim jako anarchiści. 

Amos. 5:13 Milczeć musi=> Prorok zwraca uwagę na fakt, że są niektórzy, co widzą to zło, lecz milczą, bo im 
tak dyktuje roztropność. 

Amos. 5:18 Biada tym=> Wielkie masy ludu, obok ludu Bożego. 

Amos. 5:20 Dzień Pański=> Dzień pomsty, dzień ucisku. 

Amos. 5:25 Przez czterdzieści lat=> Figuruje W.Ew. 

Amos. 5:26 Molocha waszego=> Typ na tych, co fałszywie przedstawiają Boski charakter, ucząc nauk o 
wiecznych mękach. 

Amos. 6: 1 Bezpiecznym na Syonie=> W nominalnym kościele. 

Amos. 6: 4 Sypiacie na łożach=> Różne wierzenia. 

Amos. 6: 6 Pijacie wino=> Doktryny. 

Amos. 6: 8 Miasto=> Mistyczny Babilon. 

Amos. 6:13 Wzięli rogi=> Moc, władzę. 

Amos. 7: 2 Zostanie Jakubowi=> Narodowi Żydowskiemu. 

Amos. 7:10 Tedy Amazjasz=> Wyobraża tych, którzy mają dobre powodzenie w nominalnym kościele. 
Amos=> Wyobraża tych, co wiernie głoszą poselstwo żniwa w obecnym czasie. 

Amos. 8: 4 Pożeracie ubogiego=> Starając się wyzyskać ich, że ledwie mogą utrzymać się przy życiu. 

Amos. 8: 5 Efa=> Miara. 
Wagi=> Cenę. 

Amos. 8:11 Poślę głód=> Przez 1260 lat przewagi papiestwa. 
   "Zacni jego będą głodnymi, a pospólstwo jego wyschnie od pragnienia". Iz.5:13. 

Amos. 9: 2 Choćby się=> Izrael jako naród. 
Zakopali w ziemię=> Szeol, grób a nie męki. 
Ręka moja=> Moja siła. 

Amos. 9: 8 Aby je wygładził=> Jako królestwo. 
Domu Jakubowego=> Naród Żydowski będzie zachowany jako odrębny od innych narodów. 

Amos. 9:11 Dnia onego=> Na początku 1000-lecia. 
Wystawię=> Na stałe. 
Przybytek=> Panowanie, królowanie, dom. 
Dawidowy=> Potomstwu Dawida -- Chrystusowi. 
A obaliny=> Ruiny narodu Żydowskiego. 
A pobuduję=> "A tak wszystek Izrael będzie zbawiony". Rz.11:26. 

Amos. 9:12 Ostatki Edomczyków=> Chrześcijaństwo. 
Imienia mego=> Którzy szczerze pragną powrócić do harmonii z Bogiem, jako członkowie 
rodziny Chrystusa. 

Amos. 9:13 Oracz=> Wielki ucisk przygotuje świat do nowego posiewu nasienia w 1000-leciu. 
   Podczas ucisku Pan przeprowadzi pług Prawdy we wszystkich kierunkach po całym świecie. 

Amos. 9:14 Miasta spustoszałe=> W których poprzednio mieszkali. 

Abd. 1: 1 O ziemi Edomskiej=> Chrześcijaństwo. 



Ku bitwie=> Czas ucisku. 

Abd. 1:15 Dzień Pański=> Czas ucisku. 
Narodom=> Nad wszystkimi narodami. 

Abd. 1:16 Będą=> Państwa, a nie ludzie. 
Jakoby ich nie było=> Zostaną zniszczone jako państwa w czasie ucisku. 

Abd. 1:17 Na górze Syon=> Duchowa faza Królestwa bożego. 
Będzie wybawienie=> W czasie Restytucji. 
Dom Jakubowy=> Naród Żydowski. 

Abd. 1:19 Krainę południową=> Przyprowadzeni do ludzkiej doskonałości. 
Z górą Ezawa=> Chrześcijaństwo. 

Abd. 1:21 Wybawiciele=> Chrystus Jezus ze Swą Oblubienicą. 

Jonasz. 1: 4 Wielki wiatr=> Wyobraża szatana, księcia, który ma władzę na powietrzu. 
Na morzu=> Wyobraża wzburzony motłoch żądający śmierci Chrystusa 
Jakoby okręt=> Wyobraża rząd i władzę rzymską. 

Jonasz. 1:14 Nie wkładaj na nas=> Wyobraża Piłata i jego otoczenie. 
Krwi niewinnej=> "Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego". Mat.27:24. 

Jonasz. 1:15 Wzięli Jonasza=> Tu Jonasz reprezentuje Pana Jezusa. 
Wrzucili w morze=> Wyobraża ukrzyżowanie Chrystusa. 

Jonasz. 1:17 Pan nagotował=> Przyrządził umyślnie. 
Wielką rybę=> Tu nie mówi, że to był wieloryb. 
Trzy dni i trzy noce=> Wyobraża przebywanie Chrystusa w grobie przez 3 dni i 3 noce, oprócz 
tego piąty, szósty i siódmy tysiąc lat, w ciągu których Kościół znajdował się w grobie. 

Jonasz. 2: 2 We wnętrznościach ryby=> Wyobraża grób, śmierć, a nie męki. 
   Brzuch ryby był dla Jonasza czasowym grobem. 

Jonasz. 4: 1 Nie podobało się Jonaszowi=> W tym rozdziale Jonasz wyobraża nominalny kościół podczas 
Żniwa W.Ew. 

Jonasz. 4: 6 Zgotował banię=> Wyobraża obraz Bestii. 

Jonasz. 4: 8 Weszło słońce=> Wyobraża światło Ewangelii -- Prawdę. 

Jonasz. 4:11 Żałować Niniwy=> Zachować biedny świat podczas Restytucji. 

Mich. 1: 2 Sucha ziemia=> Ludzkość, społeczeństwo. 
Z kościoła=> Chrystus. 

Mich. 1: 4 Góry=> Królestwa. 

Mich. 2: 7 Domem Jakubowym=> Naród Żydowski. 

Mich. 2:12 Bocra=> Kościelna władza "Babilonu". 

Mich. 3: 1 Przedniejsi w Jakubie=> Naród Żydowski. 

Mich. 3:11 Za pieniądze prorokują=> "Wszyscy się za drogą swą udali, każdy za łakomstwem swoim z 
strony swej". Iz.56:11. 

Mich. 4: 1 Będzie góra=> Królestwo. 
Domu Pańskiego=> Domu Jehowy. 
Na wierzchu=> Zapanuje. 
Gór=> Nad wszystkimi królestwami. 
I wywyższona=> To wywyższenie zaczęło się od kwietnia 1878 roku. 
Nad pagórki=> Najwyższe szczyty. 

Mich. 4: 2 Górę Pańską=> Królestwo Jehowy. 
Boga Jakubowego=> Naród Żydowski. 
Dróg swoich=> "Wszystkie ścieżki Pańskie są miłosierdzie i prawda". Ps.25:10. 
   "Bo się nawrócą do Pana, a On da się im ubłagać i uzdrowi ich".Iz.19:22. 
Z Syonu wyjdzie=> Duchowej fazy Królestwa Bożego uwielbionego Chrystusa, Głowy i Ciała. 
Słowo Pańskie=> Boskie poselstwo przez "Książąt". 
Z Jeruzalemu=> Miejsca, gdzie będą ziemscy przedstawiciele Królestwa tj. "Książęta". 

Mich. 4: 3 Sądzić będzie=> Przedtem jednak w czasie wielkiego ucisku. 
I przekazują=> Jako wynik strofowania Pańskiego, a następnie Jego praw i słowa. 

Mich. 4: 4 Pod winnym krzewem=> Pod własnym, a nie czyim. 
Pod figowym drzewem=> To jest obietnica ziemska, a nie duchowa. Duchy nie potrzebują 
odpoczywać pod drzewami. 

Mich. 4: 8 Wieżo trzody=> Chrystus Głowa i Ciało. 
Pierwsze państwo=> Adam był pierwszym królem, przedstawicielem Bożym na ziemi jako swego 
Ojca i Stwórcy. 

Mich. 5: 2 Ale ty Betlehemie=> To proroctwo jak wiele innych wskazuje, że Biblia jest Boskim objawieniem. 
Ten, który=> Był przepowiedziany. 



Ode dni wiecznych=> Jego przyjście jako Mesjasza było zamierzone w planie Bożym. 

Mich. 6: 2 Słuchajcie góry=> Królestwa. 
Najmocniejsze grunty=> Mocne podwaliny. 
Ziemi=> Społeczeństwa. 
Pan ma spór=> Dzień Pomsty, czas ucisku. 
Z ludem swoim=> Którzy w Niego wierzą. 

Mich. 6: 8 Miłował miłosierdzie=> Być gotowym ustąpić ze swych praw i przywilejów na korzyść innych, gdy 
nie ma w tym pogwałcenia prawa i zasady. 
______________________  
MANNA - 15 STYCZNIA 
---------------------- 
Wszyscy przyznają, że te wymagania są bardzo rozumne. Oczywistym jest, że Bóg nie może 
żądać mniej od tych, których przygotowuje do przyszłego sądzenia świata. Trzy zalety 
wymienione przez Proroka mieszczą się w jednym słowie, Miłość. Miłość wymaga, abyśmy 
sprawiedliwie postępowali wobec swoich bliźnich, braci, rodzin i siebie samych, abyśmy starali 
się rozwijać ocenę praw drugich - praw fizycznych, moralnych i intelektualnych oraz wolności - a 
oceniając je, nie powinniśmy w żadnym znaczeniu tego słowa ich ograniczać lub im zaprzeczać. 
---------------------- 

Mich. 6: 9 Słuchajcie o rózdze=> Wyobraża Boską władzę lub kontrolę. 

Mich. 7: 1 Biada mnie=> Prawdziwy Kościół. 

Mich. 7: 3 Co złego robią=> Obecna systemy wyzysku i ucisku. 

Mich. 7: 4 Najlepszy z nich=> Nominalny Kościół. 

Mich. 7: 5 Nie wierzcie=> Tu jest przestroga dla M.St. 
Która leży na łonie twoim=> Jeżeli nie jest z klasy ofiarowanych, to nie może pojąć lub ocenić 
celu, do którego zmierzasz. Może widzieć tylko na twej drodze niebezpieczeństwo i w źle 
zrozumianej dobroci, starać się będzie odwrócić cię od obranej drogi. 

Mich. 7: 7 Przetoż=> Choć wszelka inna pomoc zawiedzie. 
Ja=> M.St. 

Mich. 7: 8 Ze mnie=> M.St. 
W ciemnościach=> W chwilowym zasmuceniu lub zamieszaniu. 

Mich. 7:10 Nieprzyjaciółka moja=> Nominalny kościół. 

Mich. 7:14 Laską twoją=> Boska władza. 

Mich. 7:15 Jako za dni=> Wyswobodzenia z Egiptu. 
Ukażę mu=> Zgromadzonemu Izraelowi, przy końcu czasu ucisku. 

Mich. 7:17 Proch lizać będą=> Zostaną wytraceni. 
Jako wąż=> Typ na szatana. 

Nah. 1: 3 Winnego nie czyni niewinnym=> Wymaganiom sprawiedliwości musi stać się zadość. 
Droga Pańska=> Daje się poznać. 
W wichrze=> Zaburzenia rewolucyjne, różne skomplikowane kłopoty i wstrząsy Dnia Pomsty. 

Nah. 1: 4 Rzeki wysuszą=> "I wylał szósty anioł czaszę swoją na wielką rzekę Eufrates i wyschła woda 
jej". Obj.16:22. 
Kwiat Libański=> Nominalny kościół. 

Nah. 1: 5 Góry=> Królestwa. 
Ziemia=> Obecny ustrój społeczny. 
Gore=> Zniszczony. 

Nah. 1: 8 Przetoż powodzią=> Strumienie Prawdy. 
Ciemności=> Ignorancja. 

Nah. 1: 9 Koniec uczyni=> Nieprawości. 

Nah. 1:10 Jako ciernie=> Między miłującymi wolność i pokój Protestantami, a duchem tyranii papiestwa nie 
może być jedności. 
Opojeni=> Opojeni duchem świata, winem fałszywych nauk. 
Potarci będą=> Opanowani, obaleni jako systemy religijne i doszczętnie zniszczeni w wielkim 
zamieszaniu i anarchii. 

Nah. 1:15 Na górach=> Królestwa. 
Nogi=> Ostatnie członki Ciała Chrystusowego. 
   Nie oznacza literalnych nóg, podobnie ja w tekście: "I staną nogi jego w on dzień na górze 
Oliwnej". Zach.14:4. 
Opowiadającego=> Chrystus w ciele, Eliasz. 
Zwiastującego pokój=> Okup za wszystkich i wynikające z tego błogosławieństwo dla rodzaju 
ludzkiego, wyzwolenie. 

Nah. 2: 3 W dzień potykania=> Przygotowania do 1000-lecia. 



Nah. 2: 4 Jako pochodnie=> To jest prorocze określenie kolei żelaznej. 

Abak. 1: 2 O panie=> Kiedyż ten zły świat przeminie, aby uczynił miejsce nowemu, "w którym 
sprawiedliwość mieszka". 

Abak. 1: 5 Obaczcie=> Pan odpowiada narzekającemu, że nie przyszedł jeszcze czas, by się działa 
sprawiedliwość na ziemi. 
Iż czynię=> Dzieło żniwa i jego zarysy przemiany dyspensacji. 
Powiadać będą=> Nie mając dowodów, uważalibyście to za niemożliwe. 

Abak. 1: 6 Chaldejczyków=> Typ na anarchistów, buntowników itp. 

Abak. 1: 8 Konie ich=> Nauki anarchistyczne. 
Prędsze=> Ich szybkie rozpowszechnianie, agitacja. 
Jezdni jego=> Nauczyciele tych nauk, wodzowie. 
z daleka przyjdą=> Po większej części będą to cudzoziemcy. 

Abak. 1:11 Tedy=> Z powodu ich powodzenia. 
Odmieni duch jego=> Stanie się zuchwałym bezczelnym. 
I wystąpi=> Stanie się nadmiernie pysznym. 
Boga jego=> Nie pojmując, że oni są tylko narzędziami w ręku Boga, do obalenia systemu 
wyzysku i poniżenia pysznych. 

Abak. 1:12 Izaliś ty nie jest=> Prorok wyobraża prawdziwych świętych, zwracających się do Jehowy. 

Abak. 1:13 Na złe patrzeć=> Z pobłażaniem. 
   Przeto wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób okażą się niedoskonałymi, będą ostatecznie 
wytraceni. 
Widzieć nie mogą=> Uznać. 

Abak. 2: 1 Miał odpowiedzieć=> Niedowiarkom. 

Abak. 2: 2 Napisz rzetelnie=> Wyraźnie, jasno; nie próbuj tłumaczyć innym, aż sam dobrze pojmiesz. 
Na tablicach=> Na rysunku. 
Czytelnik przeczytał=> Łatwo mógł czytać - zrozumieć. 

Abak. 2: 3 Choćby odwłaczał=> Choć wydaje się, że odwłacza. 

Abak. 2: 4 Tego dusza=> Umysł lub wyrozumienie niewierzących. 
Nie jest szczera=> Nie jest w szczerym sercu. 

Abak. 2: 5 Dopiero człowiek=> Inne tłumaczenie tak podaje: "Jako wino pijącego zdradza, tak będzie mąż 
pyszny, a nie będzie ozdobiony". Abak.2:5. Przyszedł czas, że ci co nie mają wiary w chciwości, 
nie będą więcej szanowani lecz pogardzani. 
Który rozszerza=> Papiestwo lub nowoczesne ambitne państwo. 
Jako piekło=> Ambicja jego, jak Szeol, zapomnienie jest nienasycone. 

Abak. 2:12 Buduje miasto=> Mistyczny Babilon. 

Abak. 2:13 Ogień skazi=> Czas ucisku. 

Abak. 2:14 Albowiem ziemia=> W czasie 1000-lecia. 
Będzie napełniona=> "Jako żyję ja, ziemia cała będzie napełniona chwałą Pańską". 4Moj.14:21. 
Znajomością=> Znajomość Pańska. Będzie to przyciągająca siła w 1000-leciu, podobnie jak 
obecnie. 

Abak. 2:17 Łupiestwo Libanu=> Symbol na nominalny kościół. 

Abak. 3: 2 W pośrodku lat=> Czas ucisku. 

Abak. 3: 4 Rogi były=> Promienie światła, błogosławieństwa. 
Tam była siła=> W każdym Jego uczynku. 
Jego skryta=> Tajemnica; Dobroć Boża często jest ukryta, przeto, że nie bywa rozeznana przez 
ludzi 

Abak. 3: 5 Przed obliczem jego=> W czasie ucisku. 
Szedł mór=> Zaraza moralna, ucieknie, jak znika ciemność przed wschodzącym słońcem. 
Węgle pałające=> Śmiecie i ciernisko zostaną spalone gdy nastanie sprawiedliwość. 

Abak. 3: 6 Rozmierzył ziemię=> Społeczeństwo. 
Skruszone góry=> Królestwa. 
Pagórki dawne=> Mniejsze rządy. 

Abak. 3: 7 Namioty Chusan=> Przybytki ciemności i nieprawości. 
Opony=> Którzy powodują i sprowadzają ciemność. 
Ziemi Madiańskiej=> Państwo szatana. 

Abak. 3: 8 Na rzeki=> Potoki duchowego orzeźwienia, które płyną z niebios, nominalnego kościoła. 
Izali na morze=> Niespokojne masy ludu. 

Abak. 3:10 Góry=> Królestwa. 
Powódź wód=> Wody teraźniejszej prawdy. "Ucieczkę wody zatopią". Iz.28:17. 
Wydała głos głębokość=> Gdy zaszumi morze i wały. 



Abak. 3:11 Słońce i miesiąc=> Ewangelia i Zakon. 
Zastanowiły się => Zaćmiły się. 
   Cud jaki się stał podczas walki, którą prowadził Jozue, prawdopodobnie był figurą mocy i 
władzy, które nasz Pan objawi w czasie ucisku. 

Abak. 3:13 Z pomazańcem=> Z Chrystusem. 
Przebiłeś głowę=> szatana. 
Odkrywszy grunt=> Zupełne zniszczenie. 

Abak. 3:15 Przez morze=> Masy ludu bez wyznania religijnego. 
Na koniach twoich=> Nauki, które w słusznym czasie będą obowiązkowe. 

Abak. 3:16 Że mam odpocząć=> W obecnym czasie jedynie ci mogą posiadać pokój, którzy budują na 
Opoce i wiernie żyją względem przymierza uczynionego z Bogiem. 

Abak. 3:17 ______________________  
MANNA - 15 MAJA 
---------------------- 
Rozumiemy, że Bóg zezwolił na zło w świecie, ażeby świat mógł się nauczyć lekcji z pewnych 
gorzkich doświadczeń, stanowiących naturalne kary za czynienie zła. Rozumiemy też posługę 
zła w odniesieniu do świętych - w próbowaniu, oczyszczaniu i udoskonalaniu ich; 
przygotowującą świętych do odziedziczenia wspaniałych rzeczy, które Bóg ma zarezerwowane 
dla wiernych i dowodzącą, iż są ich godni jako zwycięzcy. 
---------------------- 

Abak. 3:18 Zobacz w.17 - MANNA 

Sof. 1: 3 Ptactwo niebieskie=> szatan i jego słudzy. 
I ryby morskie=> Ludzie bezwyznaniowi. 

Sof. 1: 7 Zgotował ofiarę=> Rzeź podczas wielkiego ucisku. 
   "Chodźcie i zgromadźcie się na wieczerzę wielkiego Boga". Obj.19:17. 

Sof. 1: 8 Ofiary Pańskiej=> Rzezi Pańskiej. 
Szaty cudzoziemskie=> Ubranie importowane. 

Sof. 1: 9 Próg=> Przez próg. 

Sof. 1:14 Głos=> Zaburzenia. 
   Wołanie niezadowolonych, uciskanych. 
Gorzko wołać=> Wrzeszczeć będą, lamentować. 

Sof. 1:15 Ten dzień=> Dzień Pomsty, dzień ucisku. 
I mroku=> Niepewności, złe wróżby i obecna złe rzeczy. 
Chmury=> ucisku. 

Sof. 1:16 Dzień trąby=> Siódmej trąby, trąby Bożej, trąby ostatecznej. 
I trąbienia=> Szemrania, sprzeczne potępienia. 
Basztom wysokim=> Przeciw mocnym i ugruntowanym rządom. 

Sof. 1:17 Jako ślepi=> Brodzić w niepewności, nie wiedząc co począć. 

Sof. 1:18 Ani złoto ich=> Żadne noty bankowe, ani bondy. 
Mogło wybawić=> Z ich bogactwem. 
W dzień=> Dzień pomsty. 
Gniewu Pańskiego=> Poprzednie bogactwo mogło zapewnić wygody życia. 
Ogniem zapalczywości=> Ogień gorliwości Pańskiej, a nie literalny. 
Wszystkim=> Bogaczom, w tym sensie, że bogactwo przestanie być bogactwem. 

Sof. 2: 1 O narody=> Królewskie Kapłaństwo, naród święty. 
Przemierzłe=> Wzgardzone przez świat, dla ich wierności Bogu i Prawdzie. 

Sof. 2: 2 Pierwej niż dzień=> Dzień ucisku. 
Jako plewa=> Jak ogień pożerający plewy, tak szybko w porównaniu z powolnym działaniem w 
przeszłości. 

Sof. 2: 3 Pokorni na ziemi=> Pokorni ze świata w ogólności. 
Sąd Jego czynicie=> Miłujący sprawiedliwość i naśladujący pokoju. 
Snadź się ukryjecie=> Częściowo zasłonięci. 
   Podczas Rewolucji francuskiej, która była obrazem na dzień pomsty, względy były okazywane 
ludziom uczciwym, wspaniałomyślnym, a nadzwyczaj srogo byli traktowani różni ciemiężyciele. 

Sof. 2:15 Miasto weselące się=> Mistyczny Babilon. 

Sof. 3: 1 Gwałt czyniące miasto=> Mistyczny Babilon. 

Sof. 3: 8 Oczekiwajcie na mnie=> "Przeto bądźcie cierpliwymi bracia". Jak.5:7. 
Zebrał narody=> Ludy wszystkich krajów w opozycji do obecnych rządów. 
Zgromadził=> Zbliżył do siebie. 
Królestwa=> Połączył dla wspólnego bezpieczeństwa i aby w ten sposób kara przyszła na 
wszystkich jednocześnie i aby wszystkie narody razem upadły. 



Na nie wylał=> Na królestwa. 
Popędliwość gniewu=> Dozwalając szatanowi na pewien czas mieć prawie nieograniczoną 
władzę. 
Ziemia=> Obecny ustrój społeczny. 
Będzie pożarta=> Podobnie jak Izrael "gorzał, aż do najgłębszego piekła". 5Moj.32:22. 
Gorliwości=> Moją energią. 
Ogniem=> Gorliwości mojej. 

Sof. 3: 9 Na ten czas=> Po zniszczeniu tych królestw i obecnego ustroju społecznego podczas ucisku. 
   Gdy ludzi zostaną upokorzeni i będą gotowi słuchać i być posłusznymi Bogu. 
Przywrócę=> Którzy ocaleją w tym ucisku i którzy okażą się, że jeszcze się nie nawrócili w owym 
czasie. 
Wargi czyste=> Czyste Słowo Boże, nieskalane przez ludzkie tradycje. 
   Społeczność jednych z drugimi nie będzie więcej samolubna, lecz czysta i prawdziwa. 

Sof. 3:11 Górze świątobliwości=> Królestwie Bożym. 

Agg. 1: 1 Dariusza=> Dariusz Hystaspes. 

Agg. 2: 1 Miesiąca szóstego=> We wrześniu 521 pne. 1845 lat (długość naznaczonego dla Żydów 
"dwójnasób") później daje rok 1324,  czas ogłoszenia rozprawy Defensor Paris przez Marsiglio 
porannej gwiazdy reformatorskiej. 

Agg. 2: 5 A róbcie=> Kto nie posiada zainteresowania w pracy Żniwa, poselstwo prawdy nie będzie dla 
niego pożądane. 

Agg. 2: 7 Poruszę niebem=> Moce duchowych władz. 
I ziemią=> Społeczeństwo miłujące porządek i pokój. 
I morzem=> Niespokojne masy ludu. 
I suszą=> Arystokraci rodowi i finansowi. 

Agg. 2: 8 Poruszę mówię=> W czasie ucisku. 
Wszystkie narody=> Nie tylko jeden naród. 
   "A będzie czas uciśnienia jakiego nie było odkąd narody poczęły być". Dan.12:1. 
Pożądany wszystkich=> Piąte państwo uniwersalne na ziemi, Królestwo Boże w wielkiej mocy i 
chwale. Napełnię ten dom=> Dom duchowy, Kościół W.Ew. 

Agg. 2: 9 Srebro=> Prawda. 
I złoto=> Boski charakter. 
Moje jest=> Będzie dostateczne, ażeby wypełnić prawdziwą świątynię, chociaż bywały czasy iż 
zdawało się niedostateczne. 

Agg. 2:10 Domu pośledniego=> "Kościołem Boga żywego". 2Kor.6:16. 
   To nie mógł być kościół budowany przez Zorobabela, ponieważ ten nie mógł równać się 
pierwszym. 
Na tym miejscu=> Z powodu tego domu. 

Agg. 2:23 Podwrócę=> Pan użyje Swoją "armię" wojska chrześcijańskich państw, które powstaną przeciw 
rządom. 

Zach. 1: 1 Dariusza=> Dariusz Hystaspes. 

Zach. 1: 5 Izali na wieki żyją=> Czy są nieśmiertelnymi, jak niektórzy dowodzą. 

Zach. 1:15 Pomagały do złego=> Przetłumaczone z wyrazu "złe". 

Zach. 2: 7 Nuże Syonie=> Królestwo Boże Kościół. 
U córki babilońskiej=> W nominalnym kościele. 

Zach. 2: 8 Źrenicy oka=> Prawdziwy Kościół przedmiotem szczególniejszej opieki. 

Zach. 3: 1 Jesuego=> Cały Kościół pierworodnych w doczesnym życiu. 
I szatana=> W którego istnienie wielu nie wierzy. 

Zach. 3: 2 Obrał Jeruzalem=> Królestwo Boże. 

Zach. 3: 3 Ale Jesua=> Którego głowa wyobrażała Jezusa Chrystusa, a ciało Kościół. 
Szatę plugawą=> Wyobraża, iż własna sprawiedliwość Kościoła jest jak szata plugawa. 

Zach. 3: 4 Szaty odmienne=> Szaty sprawiedliwości Chrystusa. 

Zach. 3: 7 Tak mówi Pan=> Przedstawia wysokie powołanie Kościoła do Boskiej natury. 

Zach. 3: 8 Słuchaj teraz Jesue=> Te słowa były mówione do Jesuego, Najwyższego kapłana. 
Są dziwem=> Literalnie "znaczni ludzie", typy. 
Sługę mego=> Rzeczywistego sługę, którego ten figurował. 
Latorośl=> Jezus Chrystus. 

Zach. 3: 9 Na ten kamień=> => Na ten kamień. 
Będą=> Spoczną. 
Siedem oczu=> Zupełna mądrość. 



Ja wyrzeżę=> Bóg dogląda wyrabiania Jego charakteru tj. prawa, na wszystkich kamieniach 
Kościoła, Ciała Chrystusowego. On także doglądał rozwoju różnych prób i doświadczeń naszego 
Pana, jako napisano: "Będą wszyscy wyuczeni od Boga". Jan.6:45. 
Odejmę nieprawość=> Bezecność, jak również ich grzech. 
Dnia jednego=> W 1000-leciu; "Jeden dzień u Pana jest jako tysiąc lat". 2Piotr.3:8. 

Zach. 3:10 Dnia onego=> W 1000-leciu. 

Zach. 4: 2 Świecznik=> Zupełny Kościół Boży. 
Wszystek złoty=> Boska natura. 
Siedem lamp=> Prawdziwi święci świecący światłem, w różnych okresach i stanach 
nominalnego kościoła. 

Zach. 4: 3 Dwie oliwy=> Stary i Nowy Testament. 

Zach. 4: 6 Do Zorobabela=> Typ na Pana Jezusa. 
Nie wojskiem=> Przez wojny. 
Ani siłą=> Sine organizacje połączone ze światowymi rządami. 
Ale duchem moim=> Duchem Prawdy, duchem wpływu Bożego, przez wielkie i kosztowne 
obietnice. 
   "Nie zamroczy się, ani ustanie, dokąd nie wykona sądu na ziemi". Iz.42:4. 

Zach. 4: 7 O góro wielka=> Królestwo onego złego. 
Równina=> "Droga święta". 
Wywiedzie=> Z grobu. 
Kamień główny=> Chrystus Jezus, wierzchni kamień Domu Bożego, kamień, który odrzucili 
budujący. 

Zach. 4: 9 Założyły dom=> Podczas zesłania Ducha Św. 

Zach. 4:10 Wzgardził dniem=> Dniem, czasem obecnym, w którym wybiera się Kościół. 
Małych początków=> Książki, Strażnice i gazetki. 
   Tych, co głoszą poselstwo w czasie żniwa, i którzy w oczach świata są mali, niepopularni itp. 
Na prawidło=> Uznaje rękę Pańską w prostowaniu, doświadczaniu wiary i charakteru swego 
ludu. 
Na te siedem=> Wyobraża doskonałość. 
Oczu Pańskich=> Które widzą łzy, radość, doświadczenia i trudności, jak i powodzenie swego 
ludu. 
Wszystką ziemię=> Ludzi miłujących pokój. 

Zach. 5:11 Zbudowano dom=> Świątynię, organizację kościelną. 

Zach. 6: 2 Były konie=> Symbol doktryn. 

Zach. 6:12 Wystawi kościół=> Prawdziwy Kościół. 

Zach. 6:13 Będzie kapłanem=> Szafarzem łask Bożych. 
Na stolicy swojej=> "Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka". Żyd.7:17. 

Zach. 8: 9 Za kościół=> Pozafiguralny Kościół, Kościół w chwale. 

Zach. 8:10 Przed tymi dniami=> Podczas wielkiego ucisku. 
Nie było pokoju=> Z powodu uciśnienia. 
Spuścił wszystkich=> Bo ja zwolnię wszystkich ludzi. Ucisk będzie na całym świecie. Nigdzie nie 
będzie bezpiecznego miejsca, oprócz Boskiej opatrzności. 
Jednego z drugim=> Tak w mieście, jak i na wsi. 

Zach. 8:19 I pokój=> "Bóg ku pokojowi nas powołał". 1Kor.7:15. 

Zach. 8:22 W Jeruzalemie=> W czasie Restytucji. 

Zach. 8:23 W one dni=> Gdy Izrael powróci do łaski, początek rozpoczął się na Kongresie w Berlinie 1878. 
Dziesięciu mężów=> Reprezantacja wszystkich narodów Europy. 
Jednego Żyda=> Lord Beaconsfield, przedstawiciel Anglii. (mój dopisek: Disraeli - Benjamin, Earl 
of Beaconsfield; 1804-1881) 

Zach. 9: 9 Wesel się=> "Gdyby oni milczeli, kamienie wołać będą". Łuk.19:40. 
Król twój idzie=> Odnosi się pierwotnie do tryumfalnego wjazdu do Jerozolimy, na pięć dni przed 
ukrzyżowaniem. 
   To poselstwo jest także doświadczeniem obydwom domom Izraelskim; cielesnemu i 
duchowemu. 

Zach. 9:10 Ogłosi pokój=> Inaczej, niż to było mówione przy otwarciu kanału Kiel i na Religijnym Kongresie 
Świata. 

Zach. 9:11 Więźniów twoich=> Izrael znajduje się pod prawem Zakonu, był podwójnym więźniem śmierci. 
Z dołu=> Z grobu i beznadziejnego położenia. 

Zach. 9:12 Więźniowie=> Figuralnie Izrael pod jarzmem Rzymskim. 
   Rzeczywiście Izrael i cały rodzaj ludzki pod władzą grzechu i śmierci. 
Nadzieję macie=> Dlatego, że Chrystus posiada "klucze piekła i śmierci". 



Dziś=> Wam Żydom, z powodu odrzucenia Mesjasza. 
Dwojako=> Miszneh, drugą część, powtórzenie; odnosi się do odrzucenia od łaski na długi okres 
czasu tj. na tak długo jak pozostawali w łasce - 1845 lat, od 33 do 1878 roku, gdy był zwołany 
Kongres Berliński, wynikiem którego, m.inn. położenie Żydów było znacznie polepszone. 
   "I oddam im pierwej w dwójnasób, za nieprawości ich i za grzechy ich". "I wziął z ręki Pańskiej 
w dwójnasób, za wszystkie grzechy swoje". Jer.16:18; Iz.40:2. 

Zach. 9:14 I zatrąbi w trąbę=> Siódmą trąbę, trąbę Bożą, trąbę ostateczną. 
W wichrach=> Czas ucisku. 

Zach.10: 1 Deszcz obfity=> Prawda. 

Zach.10: 3 Pasterzom=> Łakomi, leniwi nauczyciela. 
Do boju=> Czas ucisku. 

Zach.10: 5 I będą=> Dalszy ciąg tego rozdziału odnosi się do wtórego przyjścia. 

Zach.10: 7 Efraimczycy=> Chrześcijaństwo. 

Zach.10:10 Z ziemi Egipskiej=> Królestwo ciemności. 

Zach.10:11 Przez morze=> Przyszły czas anarchii. 
Wyschną rzeki=> "I wylał szósty anioł czaszę swoją na wielką rzekę Eufrates i wyschła woda 
jej". Obj.16:22. 

Zach.11: 1 Otwórz Libanie=> Symbol na nominalny kościół. 

Zach.11: 3 Pycha Jordanu=> Znaczy "osądzony", "potępiony". Figuruje przekleństwo jakie spoczywa na 
rodzaju ludzkim już 6000 lat. 

Zach.11:12 Odważyli trzydzieści srebrników=> Cena niewolnika. 
 To proroctwo dowodzi prawdziwości Biblii, że jest ona Boskim objawieniem. 

Zach.12: 3 Zgromadziły=> Przeciw zgromadzonym Żydom przy końcu czasu ucisku. 

Zach.12: 4 Każdego konia=> Stare, fałszywe nauki. 

Zach.12: 7 Namioty Judzkie=> Pokolenie Judy. 

Zach.12:10 Wyleję, W 1000-leciu. 
Ducha łaski=> Nowy zmysł, usposobienie w harmonii z Bogiem. 
Patrzeć będą na mnie=> Którzy pragną zawsze błogosławieństw. 
   Alef, Tay, pierwsza i ostatnia litera alfabetu hebrajskiego: "Jam jest pierwszy i ostatni". 
Obj.22:13. 
   Możliwe na ciało Chrystusowe, które prawdopodobnie zostało zachowane jako droga pamiątka 
miłości Bożej, Chrystusowego posłuszeństwa i naszego odkupienia, które było reprezentowane 
przez złotą czaszę manny zachowanej w arce. 
Płakać będą nad nim=> Żałując iż Go odrzucili. 
Nad jednorodzonym=> "Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycony będzie". Iz.53:11. 

Zach.13: 1 W on dzień=> W 1000-leciu. 

Zach.13: 6 Jeśli mu kto rzecze=> Klerowi nominalnego kościoła. 
Na rękach twoich=> Znaczy wyrządzoną szkodę lub zniszczenie wpływu poprzednio 
posiadanego. 
Jestem zraniony=> W czasie ucisku. 
W domu tych co mię miłują=> To wskazuje jak duchowieństwo będzie traktowane przez swych 
zwolenników. 

Zach.13: 7 Towarzysza mego=> Posłannik Pański w czasie żniwa W.Ew. 
Rozproszone będą=> "Wy wszyscy zwątpicie o mnie tej nocy". Mat.26:31. 
Obrócę rękę=> Użyję władzy by ich obronić. 

Zach.13: 8 Dwie części=> M.St. i W.G. 
A trzecia=> Światowi ludzie. 

Zach.13: 9 Do ognia=> Czas ucisku. 

Zach.14: 2 Zgromadzę narody=> Goga i Magoga, zastępy bezmiłosiernych najeźdźców na zgromadzonego 
Izraela w Palestynie. 
Przeciw Jeruzalemowi=> Stołeczne miasto zgromadzonego Izraela. 

Zach.14: 3 Przeciw onym narodom=> Najeźdźcom za zgromadzony naród Żydowski. 
W dzień potykania=> Gdy Jozue walczył przeciw sześciu królom Amalekickim w Gabao i gdy 
walczył Pan za Dawida przeciw Filistynom w Perazym. 
   Gdy w cudowny sposób Pan wybawił Izraela od Madianitów przez Gedeona i jego gromadkę. 

Zach.14: 4 Staną nogi jego=> Łaska lub władza Jehowy. 
   "Wszyscy święci jego są w rękach twych i oni skupili się do nogi twojej".  5Moj.33:3. 
W on dzień=> W 1000-leciu. 
Górze Oliwnej=> Królestwo światłości pokoju i błogosławieństwa Bożego. 
Na wschód=> Otwarta droga dla Słońca Sprawiedliwości, wolna od cienia grzechu i śmierci. 
Rozpadlina=> Dolina błogosławieństw, Królestwo Boże. 



Połowa góry=> Królestwo. 
Odwali się=> Ze stanu ziemskiego do duchowego. 
Na północ=> Ku Plejadom, środowisko wszechświata, stolica Boża. 
A połowa jej=> Ziemska połowa, Ojcowie święci. 
Na południe=> Przywrócenie do ludzkiej doskonałości. 

Zach.14: 5 Ucieczecie przed doliną=> Dolina błogosławieństw. Królestwo Boże. 
Bo przyjdzie Pan=> Tym sposobem przyjdzie. 
Święci z nim=> "Oto Pan idzie z tysiącami świętych swoich". Juda.1:14. 
   Święci mają w ten sposób połączyć się z Nim. 

Zach.14: 6 Dnia onego=> W 1000-leciu. 
Światłości, ani ciemności=> Jasnej światłości, ani gęstej ciemności. 

Zach.14: 7 Dzień jeden=> Dzień. 
Wiadomy Panu=> Przewidziany od Boga. 
Nie będzie dnia ani nocy=> Zupełnego dnia, ani zupełnej nocy. 
Czasu wieczornego=> Przy końcu 1000-lecia. 

Zach.14: 8 Wody żywe=> "Wody żywota jasną jak kryształ". Obj.22:1. Błogosławieństwa Restytucji. 

Zach.14: 9 A Pan=> Jehowa, przez Chrystusa. 

Zach.14:13 Wielkie uciśnienie=> Czas ucisku. 

Zach.14:20 Świątobliwość Panu=> Zaiste, nastąpi zmiana pojęć od tych , jakie obecnie panują. 

Mal. 1: 1 Przez Malachiasza=> "Posłannik Jehowy". 

Mal. 1: 4 Ziemia Edomska=> Chrześcijaństwo. 

Mal. 1: 7 Którzy przynoszą=> Żydzi za dni Nehemiasza, podczas jego nieobecności w Jerozolimie, gdy 
był na dworze Artakserksesa. 

Mal. 1:10 Kto jest=> O żeby tam kto był. 
Albo=> Abyście nie mogli. 
Na ołtarzu=> Jak Pan Bóg patrzy na religijne obrządki, których tylko firma jest zachowywana, to 
znaczy, iż mogli by ich wcale nie wypełniać. "Albowiem Ojciec takich pragnie czcicieli, którzy by 
go czcili w duchu i w prawdzie". Ja,4:24. 

Mal. 1:11 Między narodami=> Tak, poganami jak i Żydami. 

Mal. 3: 1 Oto ja=> Jehowa. 
Posyłam anioła=> Sługę mego, głównego Posłannika, Archanioła. 
   "Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba". 1Tes.4:16. 
Panujący=> Adonai, Jezus. 
Przyjdzie=> Niespodziewanie. 
Do swego kościoła=> "Wy jesteście kościołem". 2Kor.6:16. 
Anioł=> Ale nie Stwórca. 
Przymierza=> Przymierza Abrahama. 
Którego żądacie=> Którego z pragnieniem oczekujecie. 
Pan Zastępów=> Jehowa. 

Mal. 3: 2 Lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia=> Przyjście Króla będzie miało znaczyć sąd, tak 
narodów, duchowieństwa, jak i sąd indywidualny, zupełne zniszczenie wszelkiego zła. 
I kto się ostoi=> Wytrzyma próbę. 
   Obecny spór między Biblią, a nauką o rozwoju. 
   "Przyszedł dzień on wielki gniewu jego, a któż się ostać może". Obj.6:17. 
Jako ogień=> "Najmilsi, niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi 
ku doświadczeniu waszemu". "Aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż złoto 
ginące". "Oczyszczonych, wybielonych i doświadczonych wiele będzie". 1Piotr.4:12; 1:7, 
Dan.12:10. 
   Zamiarem tego co przepławia metal jest odłączyć brud od metalu, lecz jeśli brud zanadto 
przylega do metalu, wtedy sam metal będzie spalony. W ten sposób mamy pokazany obraz, 
przez który można poznać przyczynę dlaczego niektórzy zostali skazani na Wtórą Śmierć. 
______________________  
MANNA - 17 CZERWCA  
---------------------- 
Wielki Rafinator zwraca uwagę na to, jak szlachetny metal twojego charakteru odbija obraz Jego 
charakteru. Mówiąc inaczej, zwraca On uwagę na to, jakie wpływy w każdej próbie rządzą 
naszymi czynami, czy są one pod wpływem doczesnych korzyści, względów światowych, 
osobistych przyjaźni, ziemskiej miłości - męża, żony, dzieci, zamiłowania do wygody lub pokoju 
za wszelką cenę; czy też rządzą nimi zasady prawdy i sprawiedliwości a także czy chcemy 
bronić tych zasad z gorliwością i .energią bez względu na ogrom pracy lub cierpień albo kosztem 
jednego i drugiego i tak toczyć dobry bój wiary, aż do ostatniego tchu do samej śmierci. 



---------------------- 

Mal. 3: 3 Zobacz w.2 - MANNA 
Będzie siedział=> Aby odłączył samowolę, pychę itp. 
Roztapiając=> Aż dostrzeże odbicie Swego chwalebnego obrazu. 
Synów Lewiego=> Typ na wszystkich wierzących, z których główni mają stanowić Królewskie 
Kapłaństwo. 
Jako złoto=> M.St. 
Jako srebro=> W.G. 
Ofiarować=> samych siebie. 
W sprawiedliwości=> Właściwą ofiarę, a także ofiarę, która spowoduje sprawiedliwość przez 
odpuszczenie grzechów. 

Mal. 3: 4 Ofiara Judy=> Pozafiguralnych Izraelitów. 
Panu=> Jehowie. 

Mal. 3: 5 Przybliżę=> Do wielkiego systemu, który stanowi nominalne chrześcijaństwo. 
Z sądem=> Kto nie może się dopatrzeć w surowym krytykowaniu kościelnictwa, że jego sąd się 
rozpoczął? 
I będę=> Tak podczas ucisku jak i potem. 
Przeciw czarownikom=> Którzy nauczają nauk diabelskich w imię chrześcijaństwa. 
Cudzołożnikom=> Tacy, co mienią się być prawdziwym kościołem Chrystusa, a żyją nie 
świątobliwie i w łączności ze światem. 
Krzywoprzysięzcom=> Którzy uczynili przymierze ofiarowania się Bogu, a jednak okazali się 
niewiernymi temu przymierzu. 

Mal. 3: 6 Nie odmieniam się=> Ponieważ jest doskonałym w sprawiedliwości, miłości, mądrości i mocy. 
   Podstawą naszej nadziei jest nieodmienność charakteru naszego Boga. 

Mal. 3: 7 W czymże=> To jest usposobienie nominalnego kościoła naszych czasów. "Albowiem mówisz: 
Jestem bogaty, zbogaciłem się, a niczego nie potrzebuję". Obj.3:17. 

Mal. 3: 8 Wy mnie łupicie=> Wierność i obiecane poświęcenie serca. 

Mal. 3: 9 Łupicie=> Wielu z ludu Bożego, którzy uczynili przymierze z Bogiem, starają się o wszystko co 
najlepsze dla siebie, zaś dla sprawy Bożej to, co im zbywa z ostatków czasu, wpływu, reputacji i 
pieniędzy. 

Mal. 3:10 Wszystką dziesięcinę=> Waszą wolę we wszystkim. 
Doświadczcie mię=> Przez wypełnienie warunków waszego przymierza. 

Mal. 3:13 Słowa wasze=> wasze nauki. 
Przeciwko mnie=> Bezpośrednio sprzeciwiają się mojemu słowu. 

Mal. 3:14 Smętnie chodzić=> Z zewnętrzną oznaką pobożności i w obchodzeniu postów i pełnieniu 
różnych obrządków. 

Mal. 3:15 Owszem=> W teraźniejszym złym wieku. 
Pyszne mamy=> Na zewnątrz wydają się szczęśliwymi i niekiedy czują się zadowoleni jak ci, 
którzy są poświęceni. 
Którzy czynią=> Tacy jak Aleksander Wielki, Cezarowie, Bonapartowie itp. 
Niezbożność=> Powodując miliony wdów i sierot w ubieganiu się o władzę. 

Mal. 3:16 Tedy=> W czasie Żniwa W.Ew. 
Którzy się boją=> Doskonała miłość wyrzuca precz bojaźń niewolniczą, a nie bojaźń 
poszanowania. 
   "Tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się Go boją". Ps.25:14. 
Pana=> A nie systemów, wyznań, tradycji lub ludzkich przykazań. 
Rozmawiali=> O rzeczach niebieskich. 
   Czując potrzebę pomocy, rady, zachęty, szczególnie gdy zło ma przewagę. 
Każdy z bliźnim=> "Wszelki, co miłuje tego, który się urodził, miłuje i tego, który z niego jest 
narodzony". "Nie opuszczając społecznego zgromadzenia waszego". "Gdzie są dwaj, albo trzej 
zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich". 1Jan.5:1, Żyd.10:25, Mat.18:20. 
Usłyszał Pan=> Te rzeczy, które są czyste, miłe, dobre, rozumne itp. 
Księgę pamiątki=> Oznacza przyjaźń, miłość i błogosławieństwo. Pan Bóg zachowuje w pamięci 
uczynki swoich przyjaciół, lecz nie tych, którzy Go nie znają. 
Bojących się Pana=> Którzy uwielbiają Jego charakter, Jego dobroć, podziwiają Jego cudowny 
plan, Jego miłość. 
Myśląc o Jego imieniu=> A nie o imionach różnych założycieli kościołów jak Luter, Kalwin, 
Wesley itp.. 

Mal. 3:17 Ci będą=> "Zna Pan kto jest Jego". 2Tym.2:19. 
W dzień=> Przy wtórej obecności Chrystusa. 
Który ja uczynię=> "Zgromadźcie mi świętych moich". Ps.50:5. 



   "Pszenicę zgromadźcie do spichrza mojego". Mat.13:30. 
   "Zgromadzą wybranych Jego z czterech wiatrów". Mat.24:31. 
Własnością=> (klejnotami) Wyobrażone w 12 drogich kamieniach, które nosił Najwyższy kapłan 
w napierśniku. 
   Drogie kamienie są rzadkością, potrzeba więc ich szukać, oczyszczać i szlifować, zanim mogą 
odbijać od siebie światło. Diament jest bardzo twardy, co wyobraża charakter jako kryształ, 
wyobraża skłonność do sprawiedliwości. Diament jest bez wartości jeżeli jego rżnięcia nie krają i 
nie jest oszlifowanym. Jednakże sam siebie nie może oszlifować, ani ukształtować. Niekiedy 
odchodzi od niego połowa, zanim może być odpowiednim do użytku. Gdy jest polerowany, jest 
oprawiany w cement. 
Zmiłuję się nad nim=> "Czuwajcie i każdej chwili się módlcie, abyście byli godni uniknąć tego 
wszystkiego. Łuk.21:3. 
   "Abyście z światem nie byli potępieni". 1Kor.11:32. 
______________________  
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---------------------- 
Gdyby Pan wysłał nas, by poszukać Jego wybranych, to być może zebralibyśmy takie jednostki, 
które On odrzuciłby jako niegodne, ponieważ nie jesteśmy w stanie czytać serca. Ta myśl 
powinna wyrobić w nas pokorę, uprzejmość i cichość w stosunku do wszystkich i pełne zaufanie 
do Pana, a także skłonność do wyglądania Jego kierownictwa w odniesieniu do naszej pracy 
jako Jego sług, tak jak Samuel wyglądał Pana w związku z pomazaniem Dawida. 
---------------------- 

Mal. 3:18 Tedy się=> W 1000-leciu. 
Nawrócicie=> Świat, lub narody. 
   Poznają rzeczy z Boskiego punktu zapatrywania. 
   Wtedy będzie wielki zwrot na lepsze od rzeczy obecnych. 

Mal. 4: 1 Przychodzi dzień=> Dzień pomsty. 
Wszyscy pyszni=> Pycha i cokolwiek co powoduje wysokomyślność i uciśnienie, co mogłoby z 
tego wyrosnąć. 
Czyniący niezbożność=> Gdy Królestwo Boże będzie ustanowione, to jednak znajdą się jeszcze 
ludzie źli. 
Popali je=> Wszystkie systemy złego, błędy i niepoprawni grzesznicy. 
Korzenia, ani gałązki=> By mogli się jeszcze rozwijać. 

Mal. 4: 2 Którzy się boicie=> Doskonała miłość wyrzuca precz bojaźń niewolniczą, a nie bojaźń 
poszanowania. 
   "Tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się Go boją". Ps.25:14. 
Wznijdzie słońce=> "Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jako Słońce". Mat.13:43. 
Zdrowie będzie=> Dla strofowanych i karanych. 
Na skrzydłach jego=> "Co siedział w ciemnościach, ujrzał światłość wielką". Mat.4:16. 
Tedy=> Sprawiedliwi. 
Wychodzić będziecie=> Na początku 1000-lecia. 
   "Wszyscy, co są w grobach usłyszą głos Syna Bożego i wyjdą". Jan.5:28,29. 
I porośniecie=> Urosną duchowo. 
Jako cielęta=> Gdy przeminie zima panowania grzechu. 

Mal. 4: 3 Niezbożne=> Zupełne pokonanie grzechu. 

Mal. 4: 4 Zakon Mojżesza=> Wyobraża prawo miłości. 
   Przez Mojżesza było dane Żydom prawo Zakonu, zaś przez Chrystusa zostało zniesione. 

Mal. 4: 5 Poślę Eliasza=> Chrystus w ciele, Głowa i Ciało. 
Dzień Pański=> Zacznie się w 1874, a zakończy w 1914. 

Mal. 4: 6 Ku synom=> Podobni dzieciom. 
Synów=> Którzy nawrócili się i stali jako małe dzieci. 
Ku ojcom ich=> Do harmonii z wiernymi patriarchami i prorokami. 
Przekleństwem=> Wielkim uciskiem. 

Mat. 1: 6 Spłodził Salomona=> Lecz Mesjasz nie poszedł z linii Salomona. 

Mat. 1:16 Spłodził Józefa=> Legalny ojciec Chrystusa, lecz Chrystusowi nie potrzebne użycie genealogii 
Józefa. 

Mat. 1:21 Imię jego Jezus=> Znaczy "Zbawiciel". 
Zbawi lud swój=> Tych, którzy w Niego uwierzą. Wszystkich, którzy ostatecznie staną się Jego 
ludem, a nie innych. 
_____________________  
MANNA - 24 GRUDNIA   



-------- 
Dostrzeżenie przez lud Pański drobnych szczegółów, które Boska opatrzność przygotowała w 
związku z narodzinami naszego Zbawiciela i wydaniem poselstwa Ewangelii, wzmacnia wiarę. 
Zdawanie sobie sprawy z Boskiej troski w przeszłości, nawet w małych sprawach, daje podstawę 
do ufania mądrości Boga i zabezpieczenie tych zarysów Jego planu, które należą jeszcze do 
przyszłości - wypełnienie wszystkich nadzwyczajnych, wielkich i cennych, obietnic 
ześrodkowanych w Tym, który urodził się w Betlejem. Tak więc świadomość Boskiej opatrzności 
w większych sprawach Boskiego Planu, także ożywia wiarę w opatrzność Pańską odnoszącą się 
do osobistych i bardziej prywatnych spraw Jego ludu.   
-------- 

Mat. 2: 1 Gdy się Jezus narodził=> Około 1 października 2-go roku przed przyjętą datą ery 
chrześcijańskiej, 33 i pół roku przed śmiercią Chrystusa, a 29 i pół lat przed rozpoczęciem misji 
Jana Chrzciciela, która miała miejsce w 15-tym roku panowania cesarza Tyberiusza. 
Oto mędrcy przybyli=> uczeni filozofowie, prawdopodobnie trzech. Jest przypuszczeniem, że byli 
obznajomieni z proroctwami Daniela przez Zoroastra (założyciela religii starożytnych Irańczyków 
- Persów, według którego rządzą światem dwa duchy, dobry i zły, ciągle walczące ze sobą), 
który jak wielu twierdzi był uczniem proroka Jeremiasza. Podobno byli oni reprezentantami 
dwunastu pokoleń Izraela będących w rozproszeniu, którzy ustawicznie służąc Bogu, 
spodziewali się i oczekiwali pociechy izraelskiej. Lat 30 (od narodzenia Pana do Jordanu) zanim 
Pan został pomazany na Mesjasza, figurowało ruch Millera w roku 1844. Ci co zostali w zgodzie 
z Bogiem, nie byli zostawieni w nieświadomości o tak ważnym zdarzeniu narodzenia się Pana.  
Ze wschodu=> Prawdopodobnie z Persji. 

Mat. 2: 2 Król żydowski=> Tacjusz, Seteniusz, Józefus, Wirginiusz, Konfucjusz i Zoroaster świadczą, że 
na całym Wschodzie około tego czasu panowało przekonanie otrzymane z proroctw, że miało 
urodzić się w Judei dziecię z nieba, które miało ująć władzę nad całym światem, ustanowić Złoty 
Wiek i zniszczyć zło. 
Bośmy widzieli gwiazdę jego=> "Noc nocy pokazuje umiejętność", Psalm 19:2. Może być, że w 
astrologii jest cokolwiek prawdy, lecz Słowo Boże (Biblia) jest dostateczne, aby "człowiek Boży 
był doskonały ku wszelkiej sprawie dobrej dostatecznie uzdolniony", 2 Tymot. 3:17. 

Mat. 2: 3 Zatrwożył się Herod=> Z powodu zazdrości, obawy o stanowisko jak również i państwa 
rzymskiego. Podobnie i ci co są teraz wpływowi i możni trwożą się, gdy zanosi się na zmianę 
rządów, którą ich uczeni zapowiadają iż jest nieunikniona. 
I wszystko Jeruzalem=> Wszyscy na dworze Heroda byli w trwodze. 

Mat. 2: 9 A oto ona gwiazda=> Zapewne było to jasne świetliste zjawisko krążące blisko ziemi. 

Mat. 2:11 A upadłszy=> Wyrażając w ten sposób swoją cześć przez fizyczny pokłon. 
Pokłonili Mu się=> Biedne i skromne otoczenie nie zmieniło ich serc pełnych poszanowania dla 
Jezusa. 
Złoto=> Wyobraża ich posłuszeństwo i poświęcenie dla Bożego Dziecięcia. 
Kadzidło=> Wyobraża chwałę, modlitwę, serdeczne uwielbienie, poważanie i wdzięczność. 
Myrrę=> Wyobraża uległość i gotowość służenia, choćby to miało nawet sprowadzić cierpienia. 

Mat. 2:13 Anioł Pański=> "Czy oni wszyscy nie są duchami usługującymi, posłani na posługę tym, którzy 
będą dziedzicami zbawienia", Żyd. 1:14. 
Uciekaj do Egiptu=> Unikaj niebezpieczeństwa, a ono cię nie spotka. Bóg nie czynił cudu, by 
przeszkodzić planom Heroda, "Boć nie masz zwierzchności (samej przez się postanowionej, jak) 
tylko od Boga, aż się wypełnią czasy pogan", Rzym. 13:1. 

Mat. 2:15 Przez proroka=> To proroctwo ma trojakie wypełnienie, to jest: wyswobodzenie nominalnego 
domu Izraela za czasów faraona, powrót dzieciątka Jezus do kraju rodzinnego i ostateczne 
wyswobodzenie ludu Bożego z królestwa ciemności. 
Z Egiptu=> Typ na świat. 
Wezwałem Syna mego=> Do wyższej natury, natury boskiej. 

Mat. 2:18 Ich nie masz=> Przestali istnieć, zostali wymordowani. 

Mat. 2:20 Duszy dziecięcej=> Psyche - dusza, istota. 

Mat. 2:23 Które zowią Nazaret=> Miejsce wzgardzone zapewne w tym celu, aby zniweczyć Prawdę, 
podobnie jak adwentyści spwodowali przez niewłaściwe liczenie czasów proroczych. 

Mat. 3: 1 Jan Chrzciciel=> Typ na Kościół, szczególnie na członków żyjących podczas "żniwa". 

Mat. 3: 2 Królestwo niebieskie=> Zapoczątkowane w zarodku za dni apostołów, było nadzieją każdego 
Izraelity. 

Mat. 3: 3 Głos=> Nie "Słowa", nie Logosa, a głos Jana. 
Czyńcie ścieżki proste=> Porządek w sprawach na tryumfalne zaprowadzenie Królestwa Bożego 
na ziemi. "Będzie tam droga i ścieżka", Izajasz 35:8. 



Mat. 3: 4 Miód leśny=> Postępowanie Jana zdawało się wskazywać Żydom na jego zupełne poświęcenie 
się Bogu, że nie miał żadnej własności, niczego nie pragnął i niczego nie potrzebował. 

Mat. 3: 6 Wyznając grzechy=> Przez to powrócili do harmonii z Mojżeszem, który był typem na Chrystusa, 
w którego niegdyś już byli ochrzczeni. 

Mat. 3: 7 Rodzaju jaszczurczy=> wyraz grecki "gennema" znaczy pokolenie, rodzaj. 
Przyszłym gniewem=> Nie znaczy to, iż po śmierci będą męczeni wiecznie w ogniu, lecz sąd 
Boży jaki przyszedł na naród żydowski za ich obłudę, formalizm i że nie żyli stosownie do 
posiadanego światła i przywilejów jakimi byli obdarzeni. "Albowiem będzie wielki ucisk na ziemi i 
gniew nad tym ludem", Łukasz 21:23. "Gniew aż do ostateczności" (1 Tessal. 2:16) przyszedł na 
naród żydowski przy końcu ich wieku. 

Mat. 3: 9 Sami w sobie=> Podobnie jak Żydzi, twierdzi i nominalne chrześcijaństwo. 
Ojca mamy=> Jesteśmy z imienia ludem Bożym. 
Z tych kamieni=> Z ludzi, których wobec siebie uważają tak nisko jak kamień pod swymi nogami. 

Mat. 3:10 Już i siekiera=> Przedstawia koniec Wieku Ewangelii i sąd Boży. 
Owocu dobrego=> Owoc sprawiedliwości. 
Bywa wycięte=> Właśnie nominalny Izrael został tym sposobem odcięty od łaski Bożej (i to samo 
jest z nominalnym chrześcijaństwem). 
I w ogień wrzucony=> Gdy nadszedł ucisk na Żydów w roku Pańskim 69-70. 

Mat. 3:11 Duchem Świętym=> W Zielone Świątki na prawdziwych Izraelitów. 
I ogniem=> Ogniem gniewu Bożego, gniewu aż do ostateczności. Przez przeciąg 36 i pół lat 
ogień ucisku palił tych co odrzucili Chrystusa. Doszczętne zniszczenie rządu nastąpiło po roku 
70. 

Mat. 3:12 Wyczyści bojowisko=> Miejsce młócenia pszenicy (tak zwane klepisko). 
Zgromadzi pszenicę=> Prawdziwych Izraelitów, wierzących. Mała część w stosunku do całego 
chrześcijaństwa z imienia. 
Do gumna=> Znaczy prawdziwy Kościół. 
Ale plewy spali=> Pozostałość z tego narodu jako ściernisko. 
Ogniem=> Nie literalnym, lecz symbolicznym, jak spory religijne i polityczne były tym ogniem, 
który zniszczył naród żydowski. 
Nieugaszonym=> Żydzi byli bezsilni, by odwrócić katastrofę. 

Mat. 3:13 Nad Jordan=> Oznacza sądzony, potępiony i figuruje przekleństwo, lub wyrok jaki ciąży nad 
rodzajem ludzkim przez przeciąg sześciu tysięcy lat. 
Do Jana=> Chociaż Jan Chrzciciel nie należy do klasy królewskiej, to jednak chrzest jego był 
ważny. 

Mat. 3:14 Jan bardzo zabraniał=> Nie wiedząc o znaczeniu chrztu wodnego, iż znaczy śmierć. 

Mat. 3:16 A Jezus=> Gdy doszedł do 30 roku życia, a według Zakonu do czasu dojrzałości męskiej, przeto 
Jezus ofiarował Bogu swoje człowieczeństwo. 
Ochrzczony będąc=> Figuruje Jego poświęcenie. 
Otworzyły się=> Zapewne Chrystus otrzymał widzenie, które w wielkiej mierze odkryło Mu Jego 
stanowisko zanim stał się człowiekiem. 
I widział=> Prawdopodobnie oprócz Jezusa i Jan tylko widział gołębice. Jan 1:32. 
Ducha Bożego=> Znak tego, co jest niemożliwe do widzenia. 
Zstępującego=> Tym sposobem rozpoczął się Wiek Ewangelii, czyli Epoka Ducha. 
Jako gołębicę=> Godło pokoju i czystości reprezentujące zupełność ducha miłości Bożej w 
Jezusie. 
I przychodzącego nań=> Dając Mu "Zadatek dziedzictwa" boskiej natury. Namaszczając Go, 
Jezus nieprędzej stał się Mesjaszem, czyli Chrystusem, aż po namaszczeniu. "Po chrzcie, jaki 
Jan głosił o Jezusie z Nazaretu, jako Bóg Go namaścił duchem świętym", Dz.Ap. 10:38. 

Mat. 4: 1 Tedy=> Można zauważyć, że szczególne doświadczenia zaczęły przychodzić na Jezusa po 
ofiarowaniu się. 
Jezus=> A nie Bóg. "Bo Bóg nie może być kuszony, ani też On nikogo nie kusi" (do złego), 
Jakub 1:13. 
Zawiedziony jest=> Nie powinniśmy nigdy dobrowolnie wchodzić w pokuszenie, lecz wiedząc o 
swoich słabościach, powinniśmy unikać pokus. 
Od Ducha=> Jego własny zmysł, nowy zmysł. Jest to wynik zupełnego ofiarowania się Bogu, 
który prowadzi nas na różne trudności, doświadczenia i próby, aby mógł badać Słowo Boże, 
zachowane w doskonałej pamięci, a teraz zupełnie zrozumiałe mocą ducha, "ale cielesny 
człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są ducha Bożego", 1 Koryn. 2:14. 
Na puszczę=> W oddaleniu od przyjaciół, znajomych i przeszkód, aby mógł poznać prawdziwy 
cel, drogę jaką powinien obrać ogłaszając się za Mesjasza. 
Aby był kuszony=> W samolubstwie. 



Od diabła=> Diabolus. Wyraz ten bywa używany w liczbie pojedyńczej, więc zapewne odnosi się 
do szatana, którego istnienie wielu zaprzecza. 

Mat. 4: 2 Pościł 40 dni=> Bez wątpienia, iż cały ten czas Jezus spędzał na modlitwie i na rozważaniu 
proroctw, szczególnie tych, które wskazywały, iż miał być wywyższony jak ów "mąż miedziany", 
wzgardzonym i odrzuconym od ludzi i prowadzony jako baranek na zabicie. Zanim Jezus 
rozpocząłl służenie Bogu uważał za konieczne, "aby się doświadczonym stawił Bogu", 2 
Tymoteusz 2:15. 
Potem łaknął=> Doskonały Jezus, umysł był do takiego stopnia zajęty wielkim zadaniem, iż 
prawdopodobnie przez cały czas nie spał i nie jadł. Pewni marynarze, rozbitki, zostali uwolnieni 
od odpowiedzialności za ludożerstwo, chociaż byli bez pożywienia daleko mniej niżeli 40 dni. A 
podczas oblężenia Jerozolimy matki zjadały własne dzieci. 

Mat. 4: 3 Przystąpił do Niego=> Prawdopodobnie przez sugestię a nie osobiście. 
Kusiciel=> Wybierając czas, gdy siły Jezusa były wyczerpane i był w potrzebie pokrzepienia się i 
spoczynku. 
Rzekł=> Przedstawiając się za przyjaciela i anioła światłości. 
Aby stały się chlebem=> Użyj duchowych darów do przeprowadzenia celów doczesnych. To 
przedstawia pokusy głoszenia prawdy dla chwały, korzyści, lub otrzymania stanowiska, szukając 
niekiedy cudownego uleczenia z choroby ciała, które poświęciliśmy aż do śmierci na służbę 
Bogu. 

Mat. 4: 4 Napisano=> Właściwa obrona dziecka Bożego. 
Nie samym chlebem=> Tym sposobem odrzucając używania mocy Bożej dla własnych korzyści, 
lub leczenia ciała. 
Ale każdym słowem=> "Gdy się znalazły mowy Twoje, zjadłem je", Jerem. 15:16. 
______________________  
MANNA - 25 LUTEGO 
---------------------- 
Mamy nauczyć się lekcji, że życie człowieka nie zależy od obfitości posiadanych rzeczy - 
żywności i ubioru - lecz, że jego życie w najpełniejszym, największym i najwyższym znaczeniu 
zależy od jego zupełnego poddania się Boskiej woli od zwracania przez niego pilnej uwagi na 
każde słowo pochodzące z ust Bożych. Każde napomnienie, każda zachęta, każda obietnica jest 
potrzebna do rozwoju tych, których Bóg teraz powołuje do życia wiecznego jako Dziedziców ze 
Swym Synem w Królestwie. Zatem, jako uczniowie Pana Jezusa, starajmy się coraz lepiej 
zachowywać w pamięci słowa po wyższego tekstu i według nich postępować. 
---------------------- 

Mat. 4: 5 Do miasta świętego=> Umysłowo a nie fizycznie. 
Na ganku=> Na dachu świątyni od strony południowej. 
Kościelnym=> Około 600 stóp od spodu doliny. Widok rozciąga się na dolinę Gehennę. 

Mat. 4: 6 I rzekł Mu=> Przedstawiając się powtórnie za przyjaciela i anioła światłości. 
Opuść się na dół=> Bez baczenia, to tym sposobem dasz dowód o prawdziwości swojej misji. 
Tym wszystkim zwrócisz na siebie uwagę całego Izraela, iż jesteś faktycznie Mesjaszem. 
"Plemię przewrotne i cudzołożne domaga się znaku" (Mat. 12:39) jak na przykład wkładania rąk, 
dar cudownych języków, cudowne leczenie, odznaczanie się ubiorem i nakryciem głowy, 
relikwie, itp. Wyobraża nasze pokusy na przykład, gdy zaciągamy dług, nie będąc pewnymi skąd 
weźmiemy na pokrycie tego długu, lub bezmyślnie ktoś wystawia się na niebezpieczeństwo 
moralne, bądź fizyczne, finansowe lub duchowe, a następnie spodziewa się cudownego 
wyzwolenia lub pomocy. 
Albowiem napisano=> Szatan cytował Pismo Święte, lecz niewłaściwie go stosował. 
O kamień=> Możebne, że nasz Pan na on czas nie wiedział właściwego znaczenia tego tekstu, 
że mowa o "nogach" odnosiła się do członków mistycznego Ciała Chrystusowego i że On sam 
miał być tym "Kamieniem" obrażenia i Opoką odtrącenia obydwom domom izraelskim, dlatego 
pokusa była o tyle trudniejszą do pokonania. 

Mat. 4: 7 Zasię napisano=> Teksty Pisma, które zdają się być sobie przeciwne, powinno się je 
harmonizować i sprawdzać jaka tam się zawiera myśl, lub zasada. 
Nie będziesz kusił=> Przez wykonywanie rzeczy, o których się wie, że są przeciwne prawom 
natury, które Pan Bóg ustanowił i ściąga się złe skutki. Ażeby się od nich ochronić potrzeba by 
uczynić cud. 
________________________ 
MANNA - 27 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Pokusy bezustannie atakują lud Pański, sugerując dokonywanie niezwykłych dzieł w imieniu 
Pana, aby w ten sposób przekonał siebie i drugich, iż jest ulubieńcem niebios. Zapamiętajmy, że 



dzieło, jakie Ojciec nam powierza do wykonania, nie polega na przekonaniu świata lub 
pokazaniu mu łaski, jaką nas Bóg darzy i naszej wielkości w Nim, ale raczej na pokornym i 
spokojnym, ale skutecznym, o ile rozum i dobre wychowanie na to pozwolą, dopuszczeniu by 
nasze światło świeciło i okazywało chwałę Tego, który nas powołał z ciemności do Swojej 
zdumiewającej światłości i z pragnienia demonstrowania, że jesteśmy cudownymi pracownikami 
do rozumnego stanowiska sług, narzędzi Prawdy. 
---------------------- 

Mat. 4: 8 Zasię diabeł=> Jeszcze udając przyjaciela. 
Wziął Go=> W myśli a nie fizycznie. 
Na górę wysoką=> Szatana panowanie i władza nad światem. 
Wszystkie królestwa=> Chrystus dobrze rozumiał, że ON z czasem miał objąć kontrolę nad tymi 
królestwami, lecz możebne, że wtedy jeszcze nie wiedział, jak i kiedy się to stanie, przeto w tym 
leżała siła pokusy. 

Mat. 4: 9 Dam Tobie=> Szatan w niewidzialny sposób trzyma kontrolę nad światem, tj. nad królestwami 
ziemi, które były i są widzialnymi przedstawicielami jego władzy (a które od roku 1917 tracą 
swoją dawną moc w panowaniu nad ludem). 
Pokłonisz mi się=> Będziesz ze mną współpracował w podniesieniu z upadku świata. Jak to 
czyni nominalny kościół, gdy stara się o zwiększenie liczby swych członków, przez 
wprowadzenie światowych zwyczajów, zabaw, przyjęć (a obecnie nawet tańców w kościołach i 
słuchaniu kazań na motocyklach) itp.. Papiestwo zgodziło się na tego rodzaju propozycję i 
szatan dotrzymał swej obietnicy. 

Mat. 4:10 Pójdź precz=> Przeciwniku, duchu zły. Nie mogę być twoim wspólnikiem w żadnej mierze. 
I Jemu samemu=> Bogu jako najwyższemu Władcy. Czcić innych, jeżeli nie rywalizują z Bogiem, 
jest rzeczą właściwą. 

Mat. 4:11 Aniołowie przystąpili=> Chwila, w której Jezus wytrzymał pokusy i stał wytrwale przy Bogu, była 
chwilą wielkiej pomocy z góry. 

Mat. 4:12 Gdy usłyszał Jezus=> Możebne w 6 miesięcy, lub w rok po swoim chrzcie. 
Że Jan=> Typ na Kościół w czasie obu żniw. 
Wrócił się=> By uniknąć podobnego losu. 

Mat. 4:17 Pokutujcie=> Z punktu zapatrywania Jezusa leczenie ducha uważał za rzecz większą, aniżeli 
leczenie ciała, które było sprawą poboczną. 
Królestwo niebieskie=> Nadzieja całego narodu żydowskiego. 
Przybliżyło się=> Wypełniło się 69 tygodni proroctwa Daniela. 

Mat. 4:18 Byli rybakami=> Chrystus nie powołał próżnujących, lecz pracowitych ludzi na swych uczniów. 

Mat. 4:19 Uczynię was=> Dwunastu, których Pan wybrał. 
Rybakami ludzi=> "Z Królestwem niebieskim ma się podobnie jak z siecią zarzuconą w morze, 
którą łowi się wszystkie rodzaje ryb", Mat. 13:47. Duchowe rybołówstwo wymaga umiejętności, 
tak tu przynęty, a zarazem musi trzymać siebie zdala od widoku, gdyż ryby bardzo łatwo płoszą 
się, jeżeli zauważą, iż ktoś chce je ułowić. 
________________________ 
MANNA - 4 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Wszystkie sprawy życiowe nauczą nas lekcji, które w przyszłości okażą się korzystne, jeśli je 
przyjmiemy, Możliwe, że w rybołówstwie było coś szczególnie pomocnego, coś szczególnego, 
jak w wielkim dziele, w którym Apostołowie byli zaangażowani przez resztę swego życia. Nasz 
Pan oznajmił o tym w Swoim wezwaniu. Rybołówstwo wymaga energii, taktu, umiejętności 
doboru właściwej przynęty i tego, by rybak pozostawał w ukryciu. Te cztery rzeczy są konieczne 
w rybołówstwie duchowym, do którego Pan nas zaangażował. Pamiętajmy, że tak jak ryby łatwo 
się płoszą, gdy zauważają, że ktoś usiłuje je złapać, tak ludzka natura jest ostrożna, gdy grozi jej 
uwięzienie, a szczególnie, gdy podejrzewa, że może utracić swoją wolność - a tak świat rozumie 
poświęcenie. 
---------------------- 

Mat. 4:20 Opuściwszy sieci=> Pozostawili wszystko, aby mogli stać się dwunastoma wybranymi; to nie 
było wymagane od siedemdziesięciu uczniów. Zapewne, że mieli jeszcze w tym rzemiośle 
pewien udział, gdy mogli z łatwością powrócić do niego po śmierci Mistrza. 

Mat. 4:24 I uzdrawiał je=> To wszystko na błogosławieństwa, które miały przyjść, gdy Królestwo Boże 
zostanie ustanowione. 

Mat. 5: 1 Wstąpił na górę=> Powiadają, że w roku 1187 na tej górze zniszczono resztki armii z wojny 
krzyżowej. 

Mat. 5: 3 Błogosławieni=> Od Boga uznani. 



Ubodzy=> Bezgranicznie biedni i opuszczeni. Nie bogaci, uczeni, władcy, zadowoleni z siebie, 
lecz ci, którym brak, którzy nie ufają sobie, ani siebie zanadto cenią, co oceniają i pojmują swoją 
niedoskonałość i małoznaczność. 
W duchu=> Nie wysokomyślności, lecz pokorni. Chociaż nie wszyscy uniżeni wejdą do 
Królestwa, to jednak nikt nie wejdzie do niego bez pokory. Nie znaczy ubogich materialnie, 
ponieważ wielu ubogich materialnie jest wyniosłego ducha. 

Mat. 5: 4 Którzy się smucą=> Którzy zdają sobie sprawę z własnych niedoskonałości i sympatyzują z 
biednym wzdychającym ludzkim stworzeniem, widząc je umierające, pozostające w smutku, 
boleściach i zawodzie. Smucący się na Syjonie, prawdziwi święci w nominalnym kościele, 
strapieni w jego światowości. 

Mat. 5: 5 Błogosławieni cisi=> Posłuszni woli Bożej. Nie aroganci, obstający przy swoim wyrozumieniu, 
mściwi lecz raczej łagodni, umiejący panować nad sobą, nie unoszący się ani pobudzający 
drugich do gniewu, lecz cierpliwie znoszący krzywdy i prześladowanie, bo "Bóg pysznym się 
sprzeciwia" (Jakub 4:6). 
Albowiem oni=> Gdy Królestwo Boże zostanie ustanowione na ziemi, a wola Jego będzie 
wykonywana tak, jak jest w niebie. 
Posiądą ziemię=> Zwycięzcy Wieku Ewangelii dziedziczą ją już teraz wiarą, a zwycięzcy 
przyszłego Wieku Tysiąclecia odziedziczą ją w przyszłości. Tacy posiądą najobfitsze miejsca na 
ziemi. 

Mat. 5: 6 Pragną sprawiedliwości=> To, co jest sprawiedliwe. Mądrość, umiejętność i zrozumienie dobra i 
zła. 
Nasyceni będą=> Zadowoleni z duchowego pokarmu, jaki im Pan zgotuje, jaki będzie dla nich 
najodpowiedniejszy. "Na paszach zielonych postawił mnie Pan", Psalm 23:2. 

Mat. 5: 7 ______________________  
Błogosławieni miłosierni=> Litościwi, którzy poznali potrzebę zlitowania Bożego i są prędkimi do 
wyświadczenia podobnej litości drugim. "Jeżeli bowiem odpuścicie ludziom ich upadki, 
przebaczy i wam Ojciec wasz niebieski upadki wasze", Mateusz 6:14. 
______________________  
MANNA - 14 GRUDNIA   
-------- 
Nie wszyscy o tym wiedzą, ale jest faktem, że największym przymiotem, jaki człowiek może 
rozwinąć i jedynym, który sam w sobie sprowadza najwięcej błogosławieństw, jest przejawianie 
zalety Boskiego miłosierdzia, współczucia i życzliwości. Pan kładzie wielki nacisk na zaletę 
miłosierdzia, oznajmując, że bez względu na to jak wielkie byłyby nasze osiągnięcia w zakresie 
wiedzy czy łaski, jeśli nie posiadamy tej jednej, nigdy nie będziemy przez Niego przyjęci. Jeśli 
nie mamy miłosierdzia dla innych, nie będzie też miał dla nas miłosierdzia nasz Ojciec Niebieski. 
Zabezpieczając się przed tym, abyśmy tej łaski nie uznali jedynie za zewnętrzną formę 
przebaczenia i łaskawości, nasz Pan wyjaśnił tę sprawę, mówiąc: "Tak i Ojciec mój Niebieski 
uczyni wam, jeźli nie odpuścicie każdy bratu swemu z serc waszych upadków ich". Tylko 
miłosierni dostąpią miłosierdzia, a jeśli Bóg nie okaże nam miłosierdzia, to dla nas wszystko 
będzie stracone, gdyż z natury jesteśmy dziećmi gniewu i tak jak inni znajdujemy się pod 
potępieniem.   
-------- 

Mat. 5: 8 Czystego serca=> Którzy dokonali absolutnego oczyszczenia woli i ducha, oraz o ile to było 
możliwe oczyszczenia ciała i języka. 
Oni Boga oglądają=> "Świętobliwości, bez której żaden nie ogląda Pana", Żydów 12:14. 
______________________  
MANNA - 29 CZERWCA 
----------------------  
Czyste serce - nie oznacza doskonałości w postępowaniu, w słowie i w myśli, lecz doskonałość 
intencji względem tychże. Nasze pragnienie i wysiłek musi zmierzać w kierunku doskonalenia 
myśli, słów i czynów. Wzorem do zaakceptowania przez nasze serca i wole, jest Boski wzór 
"Bądźcież wy tedy doskonałymi, jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, doskonały jest" 
(Mat. 5:48). Bóg nie ustalił wzoru niższego od tej absolutnej doskonałości i czystości serca, 
stanowiącej jeden z niezbędnych stopni na wąskiej drodze, ale przez Chrystusa zaopatrzył nas 
w laskę, miłosierdzie i pokój, pod warunkiem postępowania Jego śladami. 
---------------------- 

Mat. 5: 9 Pokój czyniący=> Większość tych co mianują Imię Chrystusowe, postępuje przeciwnie. Iluż to 
chrześcijan znamy nawet i miedzy poświęconymi Bogu, których języki są ustawiczną pobudką 
do kłótni. 



Mat. 5:10 Dla sprawiedliwości=> Nie z własnej winy, lub z ogólnego złego usposobienia. "Lecz, jeśli kto 
cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, owszem niech chwali Boga w tej mierze", 1 Piotra 
4:16. 

Mat. 5:11 Błogosławieni=> Gdy Ewangelia stała się jedynym zadaniem waszego życia. 
Złorzeczyć wam będą=> "Gdy Mu złorzeczono, nie odzłorzeczył" (1 Piotra 2:23). "Będziecie w 
nienawiści u wszystkich narodów dla imienia mego" (Mateusz 24:9). 
I prześladować=> "Wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Jezusie Chrystusie, prześladowani 
będą", 2 Tym. 3:12. 
Kłamiąc dla Mnie=> "Bracia wasi nienawidzący was, a wyganiający was dla imienia Mego 
mówią: Niech się okaże chwała Pańska" - czynimy to dla chwały Bożej - Izajasz 66:5. 
_____________________  
MANNA - 11 LUTEGO 
---------------------- 
Opozycja i prześladowanie są nieuniknionymi towarzyszami aktywności w służbie Bożej. 
Powinno się je przyjmować z rozsądkiem i szczerością. Kiedy jednak one nie osiągną celu, to, 
po uroczystych ostrzeżeniach o niebezpieczeństwach takiego postępowania, świadomy 
prześladowca powinien być pozostawiony swemu własnemu losowi, a my możemy zwrócić się 
do innych z poselstwem zbawienia. W opozycji, którą znosił nasz Pan, i w sposobie 
przyjmowania jej przez Niego zawarte są cenne lekcje dla tych wszystkich, którzy są podobnie 
doświadczani. 
---------------------- 

Mat. 5:12 W niebiesiech=> W rzeczach duchowych, a nie doczesnych. 
 
Zobacz w.11 - MANNA 

Mat. 5:13 Sól ziemi=> W stosunku na ile zwracaliśmy uwagę na Słowo Boże i pielęgnowaliśmy Jego 
ducha. Lud Boży zawsze wywierał swój wpływ zachowawczy dookoła siebie na dość znaczną 
przestrzeń. 
Do niczego=> "Do wszelkiego dobrego uczynku niesposobni", Tytusa 1:16. 
Precz wyrzucona=> Kościół nominalny okazał się niewierny w rzeczy mu powierzonej przeto 
został odrzucony. 

Mat. 5:14 Jesteście światłością=> PHOS i ten sam wyraz jest zastosowany i do Jezusa. Zostaliście 
oświeceni tym światłem Prawdy tak, że staliście się żywymi jej przedstawicielami. "Bóg ... 
Zaświecił w sercach waszych", 2 Kor. 4:6. Kościół będąc wierny swemu zadaniu - misji - jest w 
możności głosić światu o obecności Chrystusa i wynikające z tego zmiany, które spowodują na 
świecie wielki ucisk i mogą wskazać jaką obrać drogę, by uniknąć złego. 
Świata=> Korupcja, jakiej podlego chrześcijaństwo byłaby jeszcze większa aniżeli jest, gdyby nie 
światło Ewangelii świecące z życia Jezusa i Jego naśladowców. Lecz, gdy te światła zgasną (w 
sercach ludzkich), wtedy nastanie czas wielkiego ucisku. 

Mat. 5:16 Światłość wasza=> "Ciemność nienawidzi światłości", Jan 3:20. 
______________________  
MANNA - 30 SIERPNIA 
---------------------- 
Prawdą jest nie tylko to, że Pański Pomazaniec będzie głową i ramionami ponad wszystkimi 
innymi, "zacniejszy nad innych dziesięć tysięcy … a wszystek jest pożądany", ale także do 
pewnego stopnia będzie to prawdą w odniesieniu do tych wszystkich, którzy pozostawali w 
wielkiej zażyłości z członkami Ciała Chrystusa w obecnym życiu - zanim Chrystus został 
ogłoszony Królem całego świata - byli bowiem w stanie uznać rozmiar i wielkość charakteru tych, 
których Pan postawił na tym zaszczytnym stanowisku w interesie ludzkości. Tacy powinni być w 
stanie rozpoznać członków Kościoła jako tych, którzy byli z Jezusem, powinni dostrzec wielkość 
ich serc, wyżyny ich moralności, powinni rozróżnić w nich ducha zdrowego rozsądku. 
---------------------- 

Mat. 5:17 Ale wypełnił=> Tylko człowiek doskonały mógł wykonać te warunki i z tego dowód, że 
doskonałość Chrystusa nie zmieniła się, chociaż matka Jego była niedoskonałą. 

Mat. 5:18 Jedna jota=> JOTA jest najmniejszą literą alfabetu greckiego. Ponieważ większe i ważniejsze 
rzeczy były w niej przedstawione. 
Lub kreska=> Mały znaczek litery. Chrystus wierzył w natchnione Słowa Boże. 
Ażby się stało=> W połączeniu z naprawieniem wszystkich rzeczy wyobrażonych przez Rok 
Jubileuszowy. Wtedy figury Zakonu ustaną. 

Mat. 5:19 I uczyłby ludzi=> Tego co niezupełnie zgadza się z planem Bożym. "Niechaj was niewielu będzie 
nauczycielami", Jakub 3:1. 
Najmniejszym będzie=> Zajmie niższe miejsce w Królestwie Bożym. 



A ktobykolwiek=> Sam Pan, Jezus Chrystus. 

Mat. 5:21 Będzie winien=> Będzie odpowiedzialny. 
Sądu=> Sędziowie. 

Mat. 5:22 Ale ja=> Tylko sam Jezus pojmował jak chwalebnym i świętym jest Prawo Boże, które będzie 
wykonywane w przyszłym wieku. 
Kto się gniewa=> Przestępuje ducha tego prawa, który mówi: "Nie zabijaj". 
Będzie=> Pod przepisami praw Królestwa Tysiąclecia. 
Winien sądu=> Patrz wiersz 21. Sąd składał się z siedmiu członów. Niektórzy twierdzą, iż składał 
się z 23 sędziów, którzy mieli prawo sądzić pewnego rodzaju zbrodnie. Podobny sąd będzie 
ustanowiony w Tysiącleciu (gdzieś po wzbudzeniu starożytnych świętych i wejścia w życie 
Nowego Przymierza). "Przywrócę sędziów twoich jako przedtem byli", Izajasz 1:26. 
Racha=> Zakało. 
Winien rady=> Wielka rada, czyli Senhedryn składała się z 71 członków i był to najwyższy sąd 
żydowski, który figuruje sąd jaki będzie ustanowiony w przyszłym wieku (po wejściu w życie 
Nowego Przymierza). 
Ognia piekielnego=> Ognia Gehenny w dolinie Hinon, do której były wyrzucane różne odpadki i 
śmieci z miasta, jak również trupy różnych kryminalistów, które były palone ogniem dla 
pewniejszego zniszczenia. Do ognia była dodawana siarka, a ponieważ nic żywego nie było tam 
wrzucane, Żydom było wzbronione torturować jakiekolwiek stworzenie, z tego można wnosić, że 
Gehenna figuruje wtórą śmierć. 

Mat. 5:23 Dar na ołtarzu=> Cokolwiek zostało ofiarowane Panu, bądź służba, podziękowanie lub chwała. 
Przeciwko tobie=> Przez wyrządzenie komu krzywdy słowem, lub uczynkiem. 

Mat. 5:24 Zostaw dar twój=> Nie myśl, iż Bóg przyjmie od ciebie co, gdy będziesz w sercu lub na zewnątrz 
niesprawiedliwie postępował z innymi. 
Pojednaj się=> Napraw krzywdę. 
Z bratem=> W jaki bądź sposób krzywda była uczyniona. 
Ofiaruj dar twój=> Jesteśmy zapewnieni, że będąc w takim usposobieniu serca, Bóg przyjmie 
ofiarę. 

Mat. 5:25 Zgódź się=> Proś o przebaczenie. Przyznaj, żeś nie postąpił sprawiedliwie. 
Z przeciwnikiem=> Prawo Boże, które skazuje na śmierć przestępców. 
Prędko=> Nim ostateczny wyrok zapadnie. 
Pókiś jest=> Tyczy narodu żydowskiego. 
Z nim w drodze=> Póki jest wam dana łaska jako narodowi przez wiarę w Jezusie Chrystusie. 
Przeciwnik=> Prawo Zakonu, którego naród żydowski nie zachowywał, a jednak przyrzekł go 
wypełnić. 
Sędziemu=> Sprawiedliwy sąd Boży. 
Podał słudze=> Władzy wykonującej naznaczoną karę. 
Wrzucony do więzienia=> Do stanu niełaski dla Żydów. 

Mat. 5:26 Do ostatniego pieniążka=> To jest 1845 lat niełaski, która rozpoczęła się w roku 33 n.e., a 
zakończyła się w roku 1878. Główne błogosławieństwo było najpierw ofiarowane Żydom. 

Mat. 5:29 Oko twoje prawe=> Grzeszne pożądanie, tak ważne jak prawe oko. 
Do ognia piekielnego=> Gehenna, znaczy zupełne zniszczenie, śmierć wtóra. 

Mat. 5:30 Prawa ręka twoja=> Grzeszna przyjemność pożądana jak prawa ręka. 
Do ognia piekielnego=> Jak wyżej wiersz 29. 

Mat. 5:34 Nie przysięgajcie=> Przez użycie przysięgi ma się rozumieć, gdy zwykłemu zeznaniu nie wierzą. 
Zatem nie zabrania nam składania w sądzie przysięgi, czyli potwierdzenia prawdomówności. 

Mat. 5:35 Ani na Jeruzalem=> Która zapewne stanie się stolicą świata. 
Wielkiego króla=> Boga Jehowy. "I staną nogi Jego na górze Oliwnej w on dzień", Zachariasz 
14:4. 

Mat. 5:37 Od złego=> Pochodzi od złego. 

Mat. 5:38 Ząb za ząb=> Prawo absolutnej sprawiedliwości przeważało u Żydów, Rzymian i Greków, i w 
wielu razach było sprawiedliwsze, niżeli prawa nowoczesne, które dają możność bogaczom 
uniknąć prawa przez zapłacenie kary. 

Mat. 5:39 Nie sprzeciwiać się złemu=> Nie wadzili się ze złem. 
Ktoby cię uderzył=> Prawnie czy nieprawnie. 
Nadstaw mu i drugi=> W tym znaczeniu, aby się nie opierać, albo występować przeciw prawu. 
Jeśliby coś było nieprawnie, jak to było z Panem Jezusem i apostołem Pawłem, wtedy 
czyniącemu to bezprawie można zwrócić uwagę dla jego własnego dobra. 

Mat. 5:40 Chce się prawować=> Postanowił wytoczyć proces. 
Puść mu i płaszcz=> Zgódź się polubownie, choćby to miało kosztować ciebie więcej, niżeli 
wniesienie sprawy do sądu. 



Mat. 5:41 A ktoby cię=> Jakikolwiek urzędnik prawa. 
Przymuszał=> Rozkazał urzędowo w imię prawa. 
Iść milę jedną=> Gdybyśmy znaleźli się pod prawem, w jakim znalazł się Szymon Cyrenejczyk, 
gdy mu rozkazano nieść krzyż za Jezusem. 
Idź z nim i dwie=> Zgódź się i nie targuj o przynależne ci prawa. 

Mat. 5:42 Daj temu co cię prosi=> Żąda twojej własności. 
Nie odwracaj się=> Na ile to jest możebne i właściwe, powinniśmy wyrabiać w sobie ducha 
uczynnego. 

Mat. 5:43 W nienawiści nieprzyjaciela=> To stare podanie było zupełnie przeciwne do Prawa Mojżesza, 
które ochraniało własność nieprzyjaciół. 

Mat. 5:44 Miłujcie nieprzyjacioły=> Bądź wielkiego serca i wspaniałomyślnym względem nich, jak był np.. 
Dawid względem Saula. Nie znaczy to, ażeby miłować nieprzyjaciół tak, jak się miłuje przyjaciół - 
braci, lecz, aby być gotowym czynienia im dobrze. Jest to miara doskonałej miłości. 
Was przeklinają=> Tego w tekście nie ma w najstarszym greckim manuskrypcie. 
______________________  
MANNA - 21 MARCA 
---------------------- 
Oto sposób sprawdzenia rzeczywistego usposobienia swoich serc wobec nieprzyjaciół. Czy 
mógłbyś pogodnie świadczyć im uprzejmość i pomagać w miarę swoich możliwości w 
dostrzeżeniu błędu w ich postępowaniu i przezwyciężeniu go? Czy możesz tkliwie modlić się za 
nimi, cierpliwie znosić ich słabości, ignorancję, brak postępu i starać się szlachetnym przykładem 
pokazać im doskonalszą drogę? Jeśli tak, to grzech jest tym, czym pogardzasz a nie grzesznik. 
Grzechu powinieneś nienawidzić, lecz nie grzesznika. Dopóki nieomylny sąd Boga nie oznajmi, 
że grzech i grzesznik są nierozłącznie z sobą związani, niechaj miłość wesprze brata 
towarzysza. 
---------------------- 

Mat. 5:46 Jakąż zapłatę macie=> Jakąż w tym macie zasługę? 

Mat. 5:47 Braci pozdrawiacie=> Więc bądź uprzejmym nawet dla swoich nieprzyjaciół. 

Mat. 5:48 Bądźcie doskonałymi=> W zamysłach serca. 
Jako i Ojciec wasz=> Niebiański. Byłoby niemożebne dla wielkiego Mistrza przedstawiać inny, 
aniżeli doskonały wzór na tej samej zasadzie, jak nauczyciel kaligrafii przedstawia uczniom tylko 
najlepsze wzory liter. 

Mat. 6: 6 Wejdź do komory=> Miejsce osobne dla modlitwy samotnej, rodzinnej lub zgromadzenia. Ten 
tekst nie mamy brać literalnie, ponieważ Pan Jezus często modlił się głośno w obecności swych 
uczniów jak również apostoł Paweł zaleca modlitwę zbiorową w zgromadzeniu. 
Ojcu twemu=> "Aby Ojciec udzielił wam o cokolwiek Go w imię moje prosić będziecie". "Nikt nie 
przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie" (Jan 15:16 i 14:6). Nikt nie ma dostępu do Ojca, 
dopóki nie przyjmie Chrystusa. 
Widzi w skrytości=> Bóg. Promienie Roentgena dają pojęcie jak to może być, ku naszemu 
wyrozumieniu. 

Mat. 6: 7 Jako poganie=> Poganie przy odprawianiu swych modlitw używają kółek, które obracają. 
Rzymskokatolicy używają paciorków, zaś niektórzy protestanci w swych długich modlitwach dają 
Panu Bogu instrukcję co On ma czynić po całym świecie. 

Mat. 6: 8 Niżbyście Go prosili=> Zanoszone prośby do Boga powinny być zrozumiałe, czego i w czym 
potrzebujemy Jego pomocy, aby tym sposobem można mieć ściślejszą z Nim społeczność. 
______________________  
MANNA - 13 LISTOPADA   
-------- 
Zanoszone przez nas do Pana błagania, prośby i wołania powinny dotyczyć uświętobliwienia 
serca, napełnienia Jego Duchem, pokarmu duchowego, pokrzepienia i mocy. Jeśli chodzi o 
sprawy doczesne, On wie, jaką obraliśmy drogę, i co byłoby dla naszego dobra jako chrześcijan 
najkorzystniejsze. Musimy tę sprawę pozostawić Jemu. On nie byłby zadowolony, gdybyśmy się 
Mu naprzykrzali prosząc o rzeczy, których nam nie dał, ponieważ takie postępowanie nie byłoby 
przykładem wiary w Niego, lecz przeciwnie - przykładem niedowierzania, okazywaniem obawy, 
manifestacją lęku, iż On o nas zapomniał, lub że zlekceważył Swoją obietnicę udzielania nam 
potrzebnych rzeczy.   
-------- 

Mat. 6: 9 Tak się módlcie=> W tym duchu, lecz niekoniecznie te same słowa. Wy, którzy jesteście Jego 
synami, a nie dzieci gniewu, ani "dzieci diabelskie". 



Ojcze nasz=> "Tym wszystkim, którzy je przyjęli, dał moc, by się stali synami Bożymi" (Jan 
1:12). Miłość ojca do dziecka jest jedną z najcenniejszych rzeczy na świecie. Wyraz "nasz" 
odnosi się z zainteresowaniem o wszystkich, którzy zostali przyjęci w Umiłowanym. 
Święć się imię Twoje=> Oddanie czci naszemu Stwórcy powinno być na pierwszym miejscu we 
wszystkich naszych zamysłach, lecz w naszych czasach traci ono podstawę nawet między 
prawdziwym ludem Bożym. 

Mat. 6:10 Przyjdź Królestwo Twoje=> W chwale i mocy. Jest to powszechne lekarstwo na wszelką chorobę 
i utrapienie nie tylko nasze, lecz i całej ludzkości. Przyznajemy, że ono jeszcze nie przyszło 
(mimo, że twierdzimy, iż Chrystus w swej niewidzialnej egzystencji działa wpośród narodów, aby 
ani kreska, ani jota nie uchybiła w dziele ustanawiania tegoż Królestwa Bożego, które zostanie 
ustanowione na ziemi, gdy przeminie wielki ucisk nad narodami, wstaną starożytni święci i 
wejdzie w życie Nowe Przymierze. Dopiero ci święci mężowie ogłoszą żyjącej ludzkości prawo 
tegoż Królestwa.) Wszystkie błogosławieństwa pochodzą od Ojca. 
Bądź wola Twoja=> W sprawach doczesnych wola Boża nie jest jeszcze wykonywana (będzie 
dopiero po wejściu w życie Nowego Przymierza, a obecnie wola Jego ma się pełnić w tych, 
którzy idą przez wiarę w poświęceniu się Bogu na służbę). Jeżeli się o to modlimy, to i 
odpowiednio powinniśmy postępować. 
Na ziemi=> Wielu chrześcijan prawie że zapomniało właściwego znaczenia tych słów. 
Jako w niebie=> Żaden rozsądny chrześcijanin nie może przypuścić, aby nawrócenie świata do 
takiego stanu w jakim się znajduje obecnie chrześcijaństwo odpowiadało tej prośbie. 

Mat. 6:11 Daj nam=> Błogosław nasze usiłowania, gdy się o chleb staramy i gdy go spożywamy. Są tacy 
co chorują na niestrawność duchową, którzy jedzą a nie pracują (tylko wyczekują, aż ktoś im 
poda gotową strawę, której nie smakują, lecz spożywają ją, nie rozsądzając jej pokątnego 
pochodzenia, a podniebienie duchowego smaku u nich nie odróżnia pokarmu dobrego od złego), 
lecz największa trudność jest z takimi chrześcijanami, którzy wcale nie jedzą pokarmu 
duchowego, lub tak mało go spożywają, że umierają z głodu. 
Dzisiaj=> A nie na długi czas naprzód. (Bóg stopniowo udziela światła swojego planu zbawienia i 
wyrozumienia go w odpowiednim na to czasie). 
Chleba powszedniego=> Potrzeby codziennego życia doczesne i duchowe. Niewłaściwym jest 
dla wierzących prosić o jałmużnę. 

Mat. 6:12 Odpuść nam winy=> Nasze przewinienia. Nie grzechy odziedziczone po Adamie, lecz własne 
grzechy. 
Jako i my odpuszczamy=> Najgłówniejszą zasadą chrześcijanina powinna być miłość, sympatia i 
skłonność do przebaczania słabości i krzywd nam czynionych przez innych. Chociaż nie 
wyrażamy naszego przebaczenia, szczególnie, gdy ten co przeciw nam przewinił nie żąda 
przebaczenia, lub, gdy uważamy za właściwe i pożyteczne dla tego co zawinił, by nie spieszyć 
się z okazaniem przebaczenia, to w każdym razie powinniśmy być gotowi przebaczyć. 
Naszym winowajcom=> Którzy zawinili przeciwko nam. 

Mat. 6:13 I nie wwódź nas=> Winno być - nie opuszczaj nas. (Pan Bóg nikogo nie wwodzi w zło, lecz może 
zachować ode złego). 
Na pokuszenie=> Byłoby nierozumną rzeczą modlić się o to, a jednocześnie nie wystrzegać się, 
lub samemu wchodzić w pokuszenie. 
Zbaw nas ode złego=> Od onego zła, które zawsze jest gotowe nas atakować, lecz na ile tylko 
Pan dozwoli. 
Albowiem Twoje jest=> Te słowa do końca wiersza nie znajdują się w starych manuskryptach 
Synaickim i Watykańskim i należy je skreślić. 

Mat. 6:14 Odpuści i wam=> "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią", Mateusz 5:7. 

Mat. 6:15 Ojciec wasz=> Zmaże grzechy przy pierwszym zmartwychwstaniu. 

Mat. 6:16 ______________________  
MANNA - 26 STYCZNIA 
---------------------- 
Post jest szczególnie godny polecenia ludowi Pańskiemu wtedy, kiedy czasami odczuwa brak 
uduchowienia i jest wystawiony na srogie pokusy ze strony świata, ciała i diabła, ponieważ przez 
osłabienie siły fizycznej i witalności, post może pod każdym względem pomóc pełnokrwistym i 
popędliwym w samokontroli. Wierzymy, że większości chrześcijan mógłby pomóc sporadyczny 
post, okresowa bardzo prosta dieta lub zupełne powstrzymanie się od pokarmu. Ale poszczenie, 
by być widzianym, by wyróżniać się wśród ludzi albo uważać to za oznakę pobożności, byłoby 
istotnie szkodliwe i prowadziłoby do duchowej pychy i hipokryzji, które daleko przewyższyłyby 
korzyści wypływające z postu jako skutku samoograniczenia. 
---------------------- 

Mat. 6:19 Skarbów na ziemi=> Przedmiotów szczególniejszej miłości. 



Mat. 6:20 Skarby w niebie=> Najważniejszym jest osobista łączność i miłość Chrystusowa. 

Mat. 6:23 Światłość w tobie=> Gdy zgaśnie, stanie się ciemnością. 
Jakaż będzie=> Tak jednostki jak i świata. 
Sama ciemność=> Człowiek poświęcony i oświecony Słowem Bożym, gdy da się zwieść 
szatanowi, natenczas ma o tyle większe skłonności do złego. 
______________________  
MANNA - 9 SIERPNIA 
----------------------  
Żniwo jest czasem przewiewania "pszenicy", czasem przesiewania i oddzielania. Jego celem 
jest wypróbowanie charakteru każdego z nas, abyśmy mogli "wszystko wykonawszy, ostać się"! 
Próby "żniwa" muszą być takie, jakie były te z typowego "żniwa" żydowskiego. Jedną z nich jest 
krzyż, inną obecność Chrystusa, jeszcze inną pokora i miłość. Żydzi byli strofowani, ponieważ 
"nie poznali czasu swego nawiedzenia". Sprawa jest podwójnie niepokojąca dla tych, którzy 
kiedyś dostrzegli światło Teraźniejszej Prawdy, a następnie wchodzą do "ciemności 
zewnętrznych". Oznacza to niewierność. 
---------------------- 

Mat. 6:24 Służyć dwóm panom=> "Mąż umysłu dwoistego jest niestateczny we wszystkich drogach 
swoich" (Jakub 1:8). 
Bogu i mamonie=> Bogactwem świata. Korzyści, wygody i przyjemności życia zdają się być 
dążeniem, a nawet głównym celem chrześcijan z imienia. Mamona wyobrażona jest przez 
złotego cielca uczynionego na puszczy Żydom przez Aarona. 
________________________ 
MANNA - 30 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Nie możecie Bogu służyć i mamonie". Doświadczenie i obserwacja to potwierdzają. Widzimy, iż 
z reguły ludzie w sprawach duchowych są albo zimni, albo gorący. My mamy szukać najpierw 
[głównie] królestwa Bożego". To znaczy, że tym Królestwem powinniśmy się głównie 
interesować, poświęcić mu cały swój czas, wpływ, swoją uwagę, energię, swoje myśli i środki, 
jakie posiadamy - oczywiście, że z wyjątkiem tych rzeczy, które są nam potrzebne w obecnym 
życiu. Lecz nasza miłość i gorliwość objawią się proporcjonalnie do gotowości poświęcania 
nawet tego na rzecz spraw duchowych. 
---------------------- 

Mat. 6:25 Żywot wasz=> Psyche, istota, życie. 

Mat. 6:28 Przypatrzcie się liliom=> Poznaj Stwórcę po rzeczach przez Niego uczynionych. 
Jak rosną=> Jak przystosowują się do swego otoczenia i warunków. 
________________________ 
MANNA - 12 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Nasz Pan zwraca uwagę na to, że takie proste rzeczy w naturze powinno się badać, brać pod 
rozwagę. Lekcje, jakich można się nauczyć w związku ze wszystkimi sprawami życia, będą 
pomocne dla tych, którzy podchodzą do wspomnianych badań z właściwym nastawieniem, czyli 
z wiarą w Stwórcę i świadomością, że On jest ucieleśnieniem i reprezentacją najwyższych i 
najszlachetniejszych zalet, jakie umysł ludzki może sobie wyobrazić, że jest doskonały w 
Sprawiedliwości, Mądrości, Mocy i Miłości. Serce, które w taki sposób rozważa, wzrasta w łasce, 
w wiedzy i w miłości. Serce, które zaniedbuje brania pod rozwagę małych rzeczy, zaniedbuje się 
w zdolności oceniania rzeczy większych, a tym samym powstrzymuje się od właściwego 
rozważania o Bogu, właściwego oceniania Jego planu, a zatem od właściwego oceniania Jego 
charakteru. 
---------------------- 

Mat. 6:31 Nie troszczcie się=> Nie lękajcie się. 

Mat. 6:32 Wie Ojciec wasz=> Dlatego dla świętych nie jest właściwym prosić o jałmużnę. 
Że tego potrzebujecie=> Rzeczy ziemskich, o których prosić nie potrzebujecie. 

Mat. 6:33 Szukajcie najpierw=> Głównie mieć za cel. 
Królestwa Bożego=> Ofiarując na ten cel cały czas, myśli, energię, wpływ. 
Będzie wam przydano=> Pan nie dozwoli, by ktoś cierpiał głód w Jego służbie. 
______________________  
MANNA - 21 SIERPNIA 
---------------------- 
Lud Boży, duchowy Izrael, dobrze zrobi, gdy stale będzie pamiętał, że sprawom duchowym 
zawsze należy dawać pierwszeństwo, że sprawy doczesne należy poprowadzić i pokierować 
nimi mając na uwadze wieczne dobro, duchowy wzrost i rozwój oraz korzyści, jak najlepsze 



interesy i wpływ na swoje dzieci. Postępujący tak nie tylko nie powinni słuchać jakiejkolwiek 
sugestii, która postawiłaby ich lub ich rodziny w niekorzystnych warunkach, ale powinni być 
zdecydowani, by w żadnych warunkach nie poddawać się takiej sugestii, lecz przeciwnie uważać 
lud Pański za swój lud, nawet gdyby to oznaczało mniej luksusu i wygody w obecnym życiu. 
---------------------- 

Mat. 6:34 Nie troszczcie się=> Nie kłopoczcie się; nie bądźcie niedbałymi, ani zbyt troskliwymi o jutro, o 
przyszłość dnia. 
O swoje potrzeby=> W tym zwrocie jest użyty wyraz grecki "heautou", co znaczy "swoje", albo 
"siebie", np. "Bo nie sam od siebie mówić będzie". 
______________________  
MANNA - 25 STYCZNIA 
---------------------- 
Nasz Pan zapewnia nas, że jeśli główną troską naszych serc jest służenie Jemu, krzewienie 
sprawiedliwości i osiągnięcie Królestwa, które Bóg obiecał tym, którzy Go miłują, to nie 
potrzebujemy obawiać się przyszłości. Jako Jego uczniowie codziennie będziemy mieli pod 
dostatkiem prób oraz utrapień i codziennie będziemy wspierać się na ramieniu Pana, w miarę 
naszych wysiłków, w postępowaniu wąską ścieżką. Z dnia na dzień dosyć będzie tak 
rozumianego zła i dzięki niech będą Bogu za obietnicę, iż Jego łaska codziennie będzie dla nas 
wystarczająca. 
---------------------- 

Mat. 7: 1 Nie sądźcie=> Surowo, niemiłosiernie. Nieprzestępuj granicy rozeznawania złych od dobrych, 
braci od psów, świń i wilków w owczych skórach, których postępowanie jest jawnym 
przeciwieństwem do praw i miłości Bożej. Ponieważ nikt nie może zupełnie pojąć Bożego prawa 
miłości i nie jest w możności przeniknąć intencji serca. Od niektórych ludzi trzeba trzymać się z 
daleka, jednak nie można ich posądzać, aby nie mieli dobrych intencji i chęci czynienia dobrze, 
jak twierdzą, iż je mają, chociaż nie do tego stopnia, aby wystawiać na niebezpieczeństwo nasze 
dobro, lub tych, względem których mamy pewne obowiązki. 
Nie byli sądzeni=> Surowo, niemiłosiernie. 

Mat. 7: 2 Sądzeni będziecie=> Objawieni będziecie, czy jesteście dziećmi Bożymi, czy dziećm i gniewu. 

Mat. 7: 3 A czemuż=> Zajmujesz i wtrącasz się w sprawy innych. 
Źbło=> Niektóre słabości i wady, które wszyscy z ludu Bożego posiadają. 
Lecz belki=> Wielką wadę i brak miłości w sobie. Szatan posiada tego rodzaju wadę do tego 
stopnia, że jest nazwany "oskarżycielem braci". 

Mat. 7: 5 Obłudniku=> Ponieważ chcesz uchodzić za człowieka bez zmazy. 

Mat. 7: 6 Psom=> Próżniakom, roznoszącym duchową zarazę; samolubom, którzy drugich kąsają i 
pożerają, podstępnie kłamią, by zwieść i oszukać. 
Nie rzucajcie pereł=> Rzeczy drogie ze Słowa Bożego, które jedynie należą do Nowego 
Stworzenia, rzeczy, których nikt inny nie może zrozumieć, ani ocenić. 
Przed świnie=> Ludzi brutalnych, którzy myślą o rzeczach ziemskich, ludzie zmysłowi, 
samolubni, chciwi pieniędzy. 
By nie rozszarpały was=> "Nie strofuj naśmiewcy, aby cię nie miał w nienawiści", Przyp.Salom. 
9:8. 

Mat. 7: 7 Proście=> Jeżeli kto chce się dowiedzieć jak opanować ducha wynajdującego wady i surowego 
sądu naśladowców Chrystusowych. 

Mat. 7: 8 Kto prosi=> By zrozumieć "Zakon i Świadectwo" Słowa Bożego. 
Będzie mu otworzono=> Drzwi umiejętności zostaną otwarte. 

Mat. 7:11 Da rzeczy dobre=> Ducha świętego, prawdziwy antydot na uleczenie usposobienia 
wyszukującego wady. 

Mat. 7:12 Wszystko tedy=> Wynajdywanie wad i przywar, potępianie, osądzanie. 
Cobyście chcieli=> Nie mówi, aby czynić bliźniemu to co on chce, bo mógłby wymagać rzeczy 
nierozumnych i niemożliwych. 
Aby ludzie=> Szczególnie wierzący i ci, względem których ma się pewne obowiązki. 
Czynili=> Licząc skromny procent na rzeczach sprzedanych i płacąc odpowiednią cenę temu co 
sprzedaje. 
Wam=> Odrzucając od siebie gniew, złość, nienawiść, walkę, obmowy, itp. 
Czyńcie im=> To jest stanowcze prawo czynienia dobrze, a nie przepis wstrzymywania się od 
złego. Być grzecznym, mówić łagodnie, być cierpliwym na ludzkie słabości i niewiele 
wymagającym. Czyniąc to, co Pan Bóg wymaga, aby było zrobione teraz, pozostawiając na 
przyszłość rzeczy, które Pan Bóg zamierzył, iż będą wykonane w przyszłości. To jest złote 
prawo w porównaniu do prawa Konfucjusza, który powiedział: "Nie czyń drugiemu co tobie 
niemiło", można uważać to za prawo miedziane. 



Mat. 7:13 Przestronna brama=> Przez tę bramę najpierwszy poszedł Adam, nasz pierwszy rodzic. 
Szeroka droga=> Droga spadzista, na której cały rodzaj ludzki został zrodzony. Droga łatwa, 
droga światowa, samolubna. 
Na zatracenie=> Prowadzi do śmierci. 

Mat. 7:14 Ciasna jest brama=> Trudna w życiu codziennym. Znaczy zupełne poświęcenie się aż do 
śmierci, lecz wpośród nich są aniołowie dani na usługę i starający się, aby ci wszyscy mogli stać 
się Nowym Stworzeniem. 
Wąska jest droga=> Droga ofiarowania i śmierci w Chrystusie. Aby jedynie gotowi byli cierpieć z 
Nim i mogli stać się Jego współdziedzicami. 
Prowadzi do żywota=> Życie wrodzone, życie w najwyższym stopniu, nieśmiertelność. 

Mat. 7:15 Fałszywych proroków=> Nie jest to przypuszczanie, złe domysły, by się mieć na baczności 
względem fałszywych proroków i nauczycieli, ani to obmowa, by zwrócić uwagę "owiec" na 
takich ludzi. 
Wilcy drapieżni=> Łakomi, samolubni i "przez chciwość zmyślonymi słowami, wami kupczyć 
będą", 2 Piotra 2:3. Gotowi zniszczyć waszą wiarę w Okup, a tym sposobem zgubić was jako 
owce. 

Mat. 7:16 Z ciernia=> Niektórzy ludzie są jak ciernie, którego, gdy się ktoś dotknie, to go ukole, tak i ci w 
obejściu z drugimi ustawicznie powodują niepokój i irytację. 
Z ostu=> Niektórzy ludzie na podobieństwo ostu, który czepia się i rozsiewa nasienie kłopotu i 
zamieszania. Sieje fałszywe nauki, posądzenia, błędy, itp.. 

Mat. 7:17 Złe drzewo=> Wyobraża chrześcijanina, który nie wzrasta w łasce umiejętności i miłości, nie 
przyswaja sobie duchowego pokarmu, ani nie poddaje się oczyszczeniu i którego serce zostało 
skażone. 
Owoce złe=> Robaczywe, nieprzyjemne. 

Mat. 7:19 Bywa wycięte=> W Palestynie na drzewa owocowe jest nałożony podatek, a drzewa, które nie 
rodzą, bywają wycinane. "Odcina wszelką latorośl, która we mnie (w Jezusie Chrystusie) owocu 
nie przynosi", Jan 15:2. 
W ogień wrzucone=> Wyobraża czas ucisku narodu żydowskiego, jaki na niego przyszedł przy 
końcu ich Wieku. 

Mat. 7:20 Z owoców ich=> Co czynią ze swym czasem i pieniędzmi. 
Poznacie ich=> Będziecie zdolni rozeznać, którzy są bracia, a którzy należą do klasy psów i 
świń. 

Mat. 7:21 Nie każdy=> Nie każdy, który Chrystusa wyznaje. 
Królestwa niebieskiego=> Rzeczywistego Królestwa, a nie kościoła w teraźniejszym stanie. 

Mat. 7:22 Wielu im rzecze=> Wielu częściowo tylko wierzy w Chrystusa, błędne mając pojęcie. 
Dnia onego=> Przy końcu wieku ewangelicznego. 
Nie prorokowali=> Prawili kazania. 
W imieniu Twoim=> Że imię Chrystusa można było użyć do okazania władzy np.. Przy zaklinaniu 
duchów. 
Wiele cudów=> Licząc w to cudowne leczenia. Duchowieństwo ustawicznie chlubi się ze swego 
wielkiego dzieła, o którym tu mówi proroctwo. 

Mat. 7:23 Nigdy nie znał=> Nigdy nie uznawał, ani upoważniał tworzenie sekt. 
Którzy czynicie nieprawość=> Przez fałszywe przedstawienie charakteru i planu Bożego. 

Mat. 7:26 ________________________ 
MANNA - 7 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Nadzieje zbudowane na Pańskich obietnicach, którym nie towarzyszą uczynki, są nadziejami 
zbudowanymi na piasku. Jest tylko kwestią czasu, kiedy nadejście wielkiej próby okaże, że takie 
nadzieje są niepożyteczne. Okaże się, że one zwiodły posiadających je, którzy jednak sami 
czują się być pewnymi udziału w Królestwie. Z drugiej strony, ci, co budują w posłuszeństwie, 
wyznawają i czczą Pana swoimi sercami i ustami a także swoimi uczynkami potwierdzają wiarę, 
owocowaniem dając świadectwo swego istotnego związku z Panem, przejdą przez wszystkie 
życiowe burze i nigdy nie będą poruszeni ani zachwiani, ponieważ znajdują się na mocnym 
fundamencie. 
---------------------- 

Mat. 7:27 Spadł deszcz=> Wielkie strumienie prawdy. 
Przyszła powódź=> "Ucieczkę wody zatopią"; Izajasz 28:17. 
Wiatry wiały=> Powstały wielkie wojny (od roku 1914). 
Uderzyły na on dom=> Nominalnego chrześcijaństwa. 

Mat. 7:29 Moc mający=> Przez znajomość prawdy, zupełną wiarę w Boga i Jego osobiste istnienie i Jego 
wpływ oddziałujący na serce. 



Mat. 8: 4 Nikomu nie powiadał=> Świadectwo, iż Jezus jest Mesjaszem miało być zachowane przed 
ludem w sekrecie, aż była pierwej daną sposobność religijnym przywódcom żydowskiego 
narodu, którzy mieli się wypowiedzieć za, lub przeciw Chrystusowi. 
Kapłanowi=> Przedstawicielowi żydowskiego systemu religijnego. 

Mat. 8: 5 Setnik=> Prawdopodobnie był nim Korneliusz. 

Mat. 8: 6 Sługa mój=> To pokazuje jak dbał o dobro swojego sługi, a co może posłużyć za przykład dla 
chrześcijan do naśladowania. 

Mat. 8: 8 Nie jestem godzien=> Będąc poganinem wiedział, iż nie może mieć społeczności z Żydem. 

Mat. 8:10 Zdziwił się=> Innym razem Pan Jezus zdziwił się nad niedowiarstwem Nazaretańczyków. 
Ani w Izraelu=> Nigdzie między dwunastoma pokoleniami. 

Mat. 8:11 Wielu ich=> Świat w Tysiącleciu. 
Z Abrahamem=> Widzialnymi przedstawicielami Królestwa. Ci umarli zanim Okup był dany, 
przeto nie mogli być powołanymi do udziału w duchowym Królestwie. "Bóg o nas (o Kościele 
Chrystusowym) coś lepszego przejrzał", Żyd. 11:40. 
W Królestwie niebieskim=> Tyczy się ziemskiej fazy Królestwa. 

Mat. 8:12 Tam=> W czasie ucisku przy końcu Wieku Żydowskiego. 
Zgrzytanie zębów=> "Zgrzytali na niego (na Szczepana, a także na Jezusa i na wszystkich Jego 
uczniów) zębami" (Dz.Ap. 7:54). Gniewali się i zżymali ze złości (i tak jest do tego czasu, o czym 
świadczą różne artykuły, broszury i książki wydawane przez różnoraki kler, pastorów, itp.. 
Nauczycieli o nas, o badaczach Pisma Świętego). 

Mat. 8:15 Posługiwała im=> Przez oddziałanie umysłu nie mogło by w jednej chwili powrócić siły 
wyczerpane gorączką. 

Mat. 8:16 Którzy się źle mieli=> "Moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich", Łukasz 6:19. 

Mat. 8:17 Niemoce nasze nosił=> "Który by mógł z nami współczuć w ułomnościach naszych" (Żydów 
4:15). 
Choroby nasze nosił=> Nie choroby Kościoła, ale tych, których choroby leczył za pierwszej 
swojej bytności na ziemi, co wskazuje na błogosławieństwa Tysiąclecia. To było niezbędne dla 
Chrystusa czynić, by przez to mógł współczuć z naszymi ułomnościami. 

Mat. 8:21 Pogrzebać ojca=> Opuścić Twoją służbę Panie, a służyć ojcu dopóki nie umrze. 

Mat. 8:22 Niechaj umarli=> Z Bożego punktu zapatrywania wszyscy ludzie będący pod przekleństwem 
śmierci są uważani za umarłych. Nadchodzi godzina - owszem już nadeszła - kiedy to "umarli 
usłyszą głos Syna Bożego", Jan 5:25. 

Mat. 8:24 Wielkie wzruszenie=> Wyobraża doświadczenia Kościoła w ciągu długiej nocy osiemnastu 
stuleci, w których był miotany falami prześladowań. 
Na morzu=> Morze Galilejskie podlega często takim burzom. 
A On spał=> Prawdopodobnie wyczerpany pracą w swojej podróży i leczeniem chorych. 

Mat. 8:26 Uciszenie wielkie=> Wyobraża odpoczynek od złego przez Tysiąc lat, które się zbliża. 
Wzburzone wiatrem wody nie mogą się zaraz uciszyć, chyba cudownym sposobem. Szatan 
może zamierzał przez tę burzę zniszczyć Pana Jezusa. 
Zgromił wiatry=> To pokazuje w jaki sposób czas wielkiego ucisku (który ma swoją działalność 
od roku 1914) zostanie ukrócony. 
________________________ 
MANNA - 9 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Każde doświadczenie powinno być dla nas pomocą. Jeśli na początku byliśmy bojaźliwi i 
wołaliśmy głośno o pomoc, to otrzymywaliśmy ją niebawem, być może z naganą: "O 
małowierny". Lecz udzielając jednej lekcji po drugiej, Mistrz spodziewa się po nas - i my 
powinniśmy się spodziewać także - większej wiary, większej ufności, większego pokoju, większej 
radości w Panu, większego zaufania w Jego obecność z nami i Jego troskę o nas a także w 
Jego moc wyzwolenia nas z rąk przeciwnika, z każdej złej rzeczy i ostatecznego doprowadzenia 
nas do upragnionego, bezpiecznego portu - Królestwa. 
---------------------- 

Mat. 8:29 Cóż my z Tobą mamy=> Za utrapienie Jezusie. 
Dręczyć nas=> Zniszczyć nas. Obawa wytracenia była zapewne pod wrażeniem widoku śmierci 
człowieka jako kary za grzechy. Uważamy za sprzeciwianie się naszymi (demonów) prawami, 
jeżeli zostaniemy pozbawieni przywileju męczenia tego człowieka, którego udało nam się 
opętać. 
Przed czasem=> Demoni widać wiedzieli dobrze, że czas na obalenie władzy złego należał 
jeszcze do przyszłości. 

Mat. 8:30 Świni pasących się=> Wbrew prawu żydowskiemu, a przeto była to kontrabanda. 



Mat. 8:31 Tedy diabli=> Nie próbowali otumanić, że są oni jako duchy umarłych ludzi. Byli oni istotami, a 
nie duszami, lub umysłem umarłego człowieka. 
Prosili Go=> Prawdopodobnie, że złe duchy nie mają nawet władzy nad niemym stworzeniem, 
dopóki nie zostanie im udzielone pewnego rodzaju pozwolenie. 

Mat. 8:34 Odszedł z ich granic=> Gdziekolwiek prawdziwa Ewangelia jest zwiastowana, zaraz tam 
podniesiony bywa krzyk i zamieszanie w królestwie księcia ciemności. 

Mat. 9: 2 Powietrzem ruszonego=> Głównym zajęciem każdego chrześcijanina powinno być, oprócz pracy 
nad rozwojem swego charakteru, pomagać innym, by się mogli zbliżyć do Zbawiciela. 
Widząc wiarę ich=> Tak wiarę człowieka chorego, jak i tych, co go przynieśli do Jezusa. 
Rzekł=> Jako przedstawiciel swego Ojca. 
Grzechy twoje=> Pan Jezus najpierw przedstawił najważniejszą sprawę (że był on grzesznikiem, 
a potem powiedział:). 
Odpuszczone są tobie=> Okup za grzechy całego świata został już złożony na ołtarzu ofiarnym. 
Podobne oświadczenie przebaczenia grzechów może być uczynione przez członków Ciała 
Chrystusowego wszystkim, którzy przystąpią do Boga przez Chrystusa. 

Mat. 9: 9 Zwano Mateusz=> Mateusz, znaczy "Dar Boży", imię nadane Lewiemu przez Pana Jezusa. 
Na cię=> Zajęcie wzgardzone przez Żydów jako niepatriotyczne. 

Mat. 9:10 W domu jego=> W domu tych, którzy poświęcili się Bogu. Najpierwszą rzeczą powinno się mieć 
na względzie służbę Mistrza. 

Mat. 9:11 Przeczże je=> Jezus pokazał tu równość (siebie nie wywyższał nad innych). 
Z celnikami=> Pobierającymi podatek - poborcami. 
I grzesznikami=> Którzy nie wyznają, nie mają się za świętych. 

Mat. 9:12 Lekarza=> Lekarz ma prawo znajdować się między takimi, co żądają ulgi. 

Mat. 9:13 Sprawiedliwych=> Którzy myślą o sobie, że są sprawiedliwymi. 
Ale grzesznych=> Którzy uważają się za grzesznych. 
Do pokuty=> A niektórych w dodatku i do wielkiego powołania. 

Mat. 9:14 Uczniowie nie poszczą=> Jest jawne, że Pan Jezus nie nakładał na swoich uczniów obowiązku 
literalnego postu. 

Mat. 9:15 Tedy=> Przez długą noc Wieku Ewangelii. 
Pościć będą=> Ćwiczyć ciało przez wstrzymywanie się od przyjemności ciała. Zachowanie diety, 
lub od czasu do czasu zupełne wstrzymanie się od pokarmu dla osób krwistych i popędliwych, 
jest pożyteczne. Zwyczaj zachowywania postów w Wieku Żydowskim był figurą na zaparcie się 
w Wieku Ewangelii. 

Mat. 9:16 Sukna nowego=> Pełniejsze światło prawdy jakie świeciło tak przy pierwszej, jak i wtórej 
obecności Pana Jezusa. 
W szatę wiotką=> Stare sekty i organizacje. 
Ujmuje od szaty=> Rozerwałoby na części. 

Mat. 9:17 Nie leją wina młodego=> Nową naukę, prawdę. 
W stare statki=> Literalnie w stare skóry do wina, z których elastyczność ustąpiła. Symbolicznie 
znaczą stare systemy (a także ludzi starszych wiekiem, wychowanych w tych systemach, którzy 
umysłem swoim prawdy ewangelicznej przyjąć nie mogą, bo nic nie rozumieją i w takim stanie 
umierają). 
Pukają się statki=> Rozrywają z powodu nowej nauki, która się nie zgadza z pychą sekciarską i 
błędami, tradycjami i przesądami, z których te systemy się składają. 
A wino=> Nowa nauka. 
Wycieka=> Zostają splątani błędami sekty i są odpowiedzialni za wszystkie przeszłe czyny. 

Mat. 9:18 Dopiero skonała=> Była umierającą, gdy wychodziłem z domu i zapewne do tego czasu już 
umarła. 

Mat. 9:23 Piszczki=> Wynajęci ludzie zwani płaczkami w orszaku pogrzebowym. 

Mat. 9:24 Ale śpi=> Nie została zgładzoną, lecz ma nadzieję zmartwychwstania. Śmierć jest stanem 
bezprzytomnym. Sen śmierci nigdy nie odnosi się do wtórej śmierci. 

Mat. 9:25 Wstała dzieweczka=> Nie powróciła z nieba, ani z piekła, ani zmartwychwstała, ale jedynie 
została wzbudzona ze snu śmierci. Chrystus "stał się pierworodnym tych, którzy zasnęli" (1 Kor. 
15:20). "On pierwszy spomiędzy umarłych zmartwychwstał", Dz.Ap. 26:23. 

Mat. 9:27 Synu Dawidowy=> Długo oczekiwany Król z rodu Dawida - Mesjasz. 

Mat. 9:29 Według wiary waszej=> A nie według waszych uczynków, jak to będzie z ludzkością w 
Tysiącleciu. 

Mat. 9:35 W bóżnicach ich=> Fakt, że Jezus nauczał w bóżnicach żydowskich dowodzi, że Żydzi 
odznaczali się większą wolnością, aniżeli w obecnych czasach odznacza się mianujący się lud 
Boży. 

Mat. 9:36 Użalił się=> Pan jest nadal tym samym współczującym Jezusem. 



Mat. 9:37 Żniwo=> Wieku Żydowskiego. 

Mat. 9:38 Aby wysłał robotników=> Treść tej modlitwy jest: "Panie poślij mnie jako żniwiarza". 

Mat.10: 1 Duchami nieczystymi=> Upadłymi aniołami. 
Aby uzdrawiali=> Kosztem siły i żywotności Jezusa. 
Wszelką chorobę=> Wyobraża przywilej obecnego otwierania uszu i oczu na znajomość 
wielkiego planu Bożego. 

Mat.10: 2 Dwunastu=> Ani więcej, ani mniej. 
Apostołów=> Apostolos znaczy - posłany i figuruje dwanaście źródeł w Elim. Byli to sami 
mężczyźni, nie było między apostołami żadnej niewiasty na to stanowisko. 
Piotr=> Śmiały i popędliwy. 
Andrzej=> Daleko widzący, ostrożny, dbały. 
Jakub=> Podstarzały. 
Jan=> Młodzieniec. 

Mat.10: 3 Filip=> Powolny, dowcipny. 
Bartłomiej=> Nataniel, bystry, dowcipny, przenikliwy. 
Tomasz=> Niedowierzający. 
Mateusz=> Jeden z bohaterów wiary. 
On celnik=> Mateusz, jedyny ewangelista, który wspomina, że on był celnikiem. To wskazuje na 
jego pokorę. 
Jakub=> Głosiciel uczynków. 
Lebeusz=> Juda, mąż nauki. 

Mat.10: 4 Szymon=> Gorliwiec, entuzjasta, niezawisły. 
I Judasz=> Konserwatysta, oszczędny. Z tych sześciu par, gdy Pan wysyłał ich z misją, uczynił z 
dwóch jednego dobrego. 

Mat.10: 5 Na drogę poganów=> Aż się skończy 70 tygodni łaski dla Izraela (dopiero będziecie mogli 
Ewangelię opowiadać i poganom). 
Samarytańczyków=> Naród mieszany, który osiadł w Palestynie, wysłany przez rząd babiloński 
w czasie, gdy Żydom było dozwolone powrócić z niewoli. 

Mat.10: 6 Do owiec zaginionych=> Którzy opuścili Boga i Jego Zakon. Podobnie dzisiaj poselstwo żniwa 
(dla Kościoła) jest jedynie dla ludu Bożego. 
Z domu izraelskiego=> "Jestem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu izraelskiego" (Mat. 
15:24). "Tylko was samych, poznałem ze wszystkich rodzajów ziemi" (Asom 2:3). Całe 
dwanaście pokoleń ze wszystkich, którzy byli reprezentowani w Palestynie. Pan Jezus wcale nie 
mówił "dom Judy", który jest uznawany, a który był tylko częścią całego narodu Izraela. 

Mat.10: 7 A idąc każcie=> Polecenie dane apostołom było służyć, a nie panować. 
Mówiąc=> Czy kazał im grozić, że ludzie pójdą do piekła na wieczne męki, jeżeli nie przyjmą ich 
słów i nie będą pokutować. 
Królestwo niebieskie=> Obiecane Abrahamowi i jego nasieniu. Nadzieja każdego Izraelity. 
Przybliżyło się=> Gdy 69 tygodni proroctwa Daniela skończyło się. Nasze poselstwo jest 
podobne z tą różnicą, że głosimy, iż Królestwo zaczyna być ustanawiane w mocy i chwale. 
Głoszone poselstwo było wówczas doświadczeniem dla cielesnego Izraela, jak jest dzisiaj dla 
duchowego. Myśl Piotra, by powrócić do rybołówstwa po ukrzyżowaniu Jezusa była z powodu, 
że nie wiedział jakby mógł w dalszym ciągu głosić dane mu poselstwo. 

Mat.10: 8 ________________________ 
MANNA - 19 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Bądźmy gotowi udzielać wszystkim, którzy, są głodni i spragnieni tych błogosławieństw, które 
nas tak bardzo odświeżyły i wzmocniły. Jeśli oni tego pokarmu nie otrzymają, osłabną na drodze 
życia, rozglądając się za innym. Posiadamy ten właśnie pokarm, którego potrzebują wszyscy 
domownicy wiary. Bez niego nie mogliby utrzymać swego stanowiska, nie mogliby dążyć 
naprzód i z pewnością zniechęciliby się. Nie powinniśmy samolubnie gromadzić wiedzy Prawdy i 
środków finansowych, dzięki którym moglibyśmy posyłać chleb żywota drugim ani samolubnie z 
nich korzystać. Dobra te mają być poświęcone Panu, a Pan z tego poświęcenia udzieli 
błogosławieństw drugim i pomnoży błogosławieństwa dla naszych umysłów i serc. 
---------------------- 

Mat.10:10 Taistry=> Torby podróżnej. Nie mieli pobierać składek, ani nosić ze sobą rzeczy zbytecznych. 
Godzien żywności=> Potrzeb do życia w zamian za doczesne błogosławieństwa. Ten rozkaz 
dany przez naszego Pana nie stosuje się do obecnych czasów i warunków. 

Mat.10:13 Pokój wasz=> Błogosławieństwo Boże na wszystkie sprawy domowników. 

Mat.10:14 Otrząśnijcie proch=> Wyobraża zrzeczenie się wszelkiej odpowiedzialności za odrzucenie 
głoszonego poselstwa. 



Mat.10:15 Miastu onemu=> Ludność jerozolimska cierpiała więcej w czasie oblężenia Roku Pańskiego 69-
70 aniżeli Sodomy i Gomory w czasie ich katastrofy. 

Mat.10:16 Oto=> Dalszy ciąg tego rozdziału pokazuje, że praca apostołów wówczas posłanych figuruje 
całe dzieło wieku ewangelicznego. 
________________________ 
MANNA - 20 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
O, gdyby wszystkie drogie dzieci Pańskie mogły zrozumieć wartość mądrości, mającej związek z 
ich wysiłkami służenia Prawdzie! Nasz Pan nie tylko nauczał, abyśmy byli mądrymi jako węże i 
nieszkodliwymi jako gołębice, ale poparł tę lekcję Swoim własnym postępowaniem, a przy innej 
okazji powiedział do Apostołów: "Mamci wam jeszcze wiele mówić, ale teraz znieść nie 
możecie". Powinniśmy także wiedzieć, że jest czas odpowiedni i nieodpowiedni do 
wypowiadania pewnych prawd oraz, że istnieją mądre i niemądre sposoby ich przedstawiania. 
Nie wystarcza, że nie mówimy nieprawdy, nie wystarcza, że mówimy prawdę. Powinniśmy 
bowiem mówić prawdę w miłości, a miłość posługuje się mądrością, aby mogła przynieść więcej 
dobra. 
---------------------- 

Mat.10:17 Strzeżcie się ludzi=> Złych i przewrotnych. 

Mat.10:22 W nienawiści u wszystkich=> Jeżeli poświęcony Bogu na służbę wypełniać będzie wiernie swoje 
obowiązki. 

Mat.10:23 Uciekajcie do drugiego=> Na podobieństwo Pawła, gdy uszedł do Damaszku, gdy 
prześladowanie było nie do zniesienia. Podczas pierwszego prześladowania w Jerozolimie, "Ci, 
którzy byli w rozproszeniu, chodzili i opowiadali Słowo Boże", Dz.Ap. 8:4. 
Syn Człowieczy przyjdzie=> Tym sposobem pokazana jest misja prawdziwego Kościoła, tj., że 
mają wydawać świadectwo i że więcej nad to nie miało być przez nich wykonane do wtórej 
obecności Chrystusa. 

Mat.10:25 Dosyć uczniowi=> Zdaje się wskazywać, że ostatnie członki Ciała Chrystusowego będą miały 
przywilej cierpieć jak ich Mistrz. (Nie znaczy to, że byli znani jako z klasy Małego Stadka i będą 
zabijani. Znaczy, że będą traktowani jak Jezus, którego nie znali, że był prawdziwie Synem 
Bożym). 
Gospodarza Belzebubem=> Zwali Jezusa tak dlatego, że wykazywał ich fałszywe nauki i to się 
sprawdza szczególnie na wiernych i zdolnych braciach w zgromadzeniach. 
______________________  
MANNA - 14 SIERPNIA 
---------------------- 
Choćby Prawda była przedstawiana jak najoględniej, będzie mieczem przenikającym w każdym 
kierunku. Nasz Pan przepowiedział o niej, że często będzie wrogo nastawiać rodziców 
przeciwko dzieciom, a dzieci przeciwko rodzicom, ponieważ ciemność nienawidzi światłości i 
sprzeciwia się jej we wszelki możliwy sposób. Z punktu widzenia Pańskich nauk odnoszących 
się do tego przedmiotu oraz możliwości ich najlepszego przedstawienia i ostatecznie złego 
zrozumienia, wypada, aby każdy, kto pragnie wiernie służyć Prawdzie był ostrożny, o ile to jest 
możliwe, by nie był źle oceniony. Jest rzeczą samą przez się zrozumiałą, że my ani nie 
uczestniczymy w anarchii, ani nie jesteśmy rzecznikami anarchii, lecz przeciwnie, jesteśmy 
zwolennikami sprawiedliwości i najwyższego z praw, prawa Boskiego. 
---------------------- 

Mat.10:26 Nic nie jest skrytego=> To proroctwo odnosi się tak do sądu narodów (począwszy od roku 1914), 
jak i do sądu indywidualnego ludzi. 
Miało być objawione=> I tego boją się niewierni szafarze, dlatego w te słowa Jezusa nie wierzą. 
Dowiedzieć miano=> W Tysiącleciu. Morderca spotka się ze swą ofiarą, dłużnik ze swoim 
wierzycielem, złodziej z tym, kogo okradł, a oszczerca stanie oko w oko z tym, kogo potępiał. 
(Najpierw to dosięgnie ludzi żyjących, a potem wzbudzanych z grobu). 

Mat.10:28 Zabijają ciało=> Którzy odbierają teraźniejsze życie z umierającego ciała. 
Zabić duszy=> Istoty, którą Bóg obiecał wzbudzić mocą swoją w dzień zmartwychwstania wieku 
Tysiąclecia, ponieważ Chrystus dał okup. 
Bójcie się tego=> Miejcie respekt i poszanowanie dla Boga Jehowy, z którego pochodzi żywot 
wieczny. 
Który może=> Pomimo, że wielu wierzy przeciwnie. 
Ciało i duszę=> Istotę w teraźniejszym stanie umierania, jak i nadzieje przyszłego żywota 
zniszczyć. 
W piekielnym ogniu=> W "gehennie", we wtórej śmierci, w zupełnym zniszczeniu. 

Mat.10:30 Policzone są=> Dzieciom Bożym nie trafiają się przypadki w ich życiu, jak to dzieje się z innymi. 



Mat.10:34 Ale miecz=> Symbolizuje rozerwanie między tymi, którzy miłują nade wszystko Prawdę, a resztą 
rodziny duchowej. Taki rozdział jest nieunikniony dlatego, że synowie ciemności prowadzą 
ustawiczną walkę przeciw światłu. 

Mat.10:35 Bom przyszedł=> Jezus Chrystus był obecny w czasie "żniwa" Wieku Żydowskiego i był obecny 
w "żniwie" Wieku Ewangelii. 

Mat.10:36 Nieprzyjaciółmi=> Najczęściej z powodu prawdy. 
Będą domownicy=> To jest prawdziwe i teraz, że wielu prawdziwych i wiernych dzieci Bożych 
żyje w związkach małżeńskich, które są dla nich piecem utrapień. 

Mat.10:37 Kto miłuje=> Philo, znaczy posiada obowiązkową miłość. 
Ojca lub matkę=> Samego siebie, popularność, powodzenie w świecie, albo sławę ludzką, 
ludzkie nauki lub systemy. 
Więcej niż mnie=> I moją służbę prawdy. 

Mat.10:39 Znalzł duszę=> Psychę - osobę, istotę. 
Straci ją=> Tę samą "psychę" - osobę, istotę. 

Mat.10:41 Zapłatę proroka=> Otrzyma w Tysiącleciu. 

Mat.10:42 Ktoby też=> Gdyby to był nawet człowiek światowy i nawet na krzyżu umierający złoczyńca, 
który przemawiał łagodnie do Zbawiciela. 
Kubkiem wody=> Gdyby ktoś dobrowolnie ofiarował pieniądze dla prowadzenia sprawy Pańskiej 
nie powinno się odmawiać dlatego, że tenże jest obcym. 
Nie straci zapłaty=> W Tysiącleciu. Bardzo możebne, iż ta zapłata będzie daną przez tego, 
któremu usługa była uczynioną. 

Mat.11: 3 Czyli innego=> Większego niż Ty Jezusie, którego Tyś jest poprzednikiem. 

Mat.11: 7 Trzcinę=> Słaby chwiejny charakter. 
Chwiejąca się od wiatru=> Unoszący się za każdym powiewem nauki, lub fantazji. 

Mat.11:11 Jana Chrzciciela=> Nawet gdyby ten co chrzci nienależał do klasy królewskiej to chrzest jest 
ważny. 
W Królestwie niebieskim=> W duchowej fazie Królestwa. 
Większy niżeli on=> "Bóg o nas (o klasie Małego Stadka) coś lepszego przejrzał", Żyd. 11:40. 
Dlatego, że dopiero od czasu wypełnienia przez Chrystusa ofiary, mogło być ofiarowaną 
nagroda współdziedzictwa z Chrystusem dla Jego naśladowców. Ponieważ Chrystus miał mieć 
pierwszeństwo w Królestwie przeto koniecznym było, ażeby On był pierwszym człowiekiem 
tegoż. Do wysokiego powołania jedynie mogli być powołani ci, którzy byli usprawiedliwieni przez 
krew. Jan zaś umarł, zanim ofiara pojednania została dopełnioną. 

Mat.11:12 Królestwo niebieskie=> W zarodku. 
Gwałt cierpi=> Przeto teraz uczy wiary, wytrwałości, odwagi, pokory, cierpliwości, sympatii i 
dobroci. 
A gwałtownicy=> Klasa Ismaela i Ezawa, jako też szatan i jego słudzy. 

Mat.11:14 Chcecie przyjąć=> Wierząc w jego poselstwo. 
On jest Eliasz=> Poprzednik Mesjasza. 

Mat.11:15 Niechaj słucha=> "Niechaj słucha, co duch mówi zborom", Obj. 2:29. 

Mat.11:16 Ten naród=> Genea, lub żyjący w owym czasie jak w wyrażeniu Mateusza 24:34: "Nie przejdzie 
to plemię". 

Mat.11:19 Od synów swoich=> Oni pokazują swoje pokrewieństwo, odzwierciedlają jej podobieństwo. 
Synowie światłości powinni chodzić w światłości i znajomości co się tyczy zdrowia, pokarmu, 
czystości i odzieży, jak również i spraw duchowych. 

Mat.11:21 Biada tobie=> "Wielce też chłostany będzie ów sługa, który poznał wolę Pana swego 
(Chrystusa), ale nie przygotował, ani nie postąpił według woli Jego", Łuk. 12:48. 
W Tyrze i Sydonie=> Miasta słynne z wielkiej bezbożności, rozpusty i nieczystości. 
Pokutowały=> A jednak światowo mądrzy i umiejętni teolodzy twierdzą, że ci nędzni grzesznicy 
od dawna poszli na wieczne męki. 

Mat.11:22 Lżej będzie Sydonowi i Tyrowi=> Z ich wielką niemoralnością, ale lepszym stanem serca. 
Niżeli wam=> Nauczyciele religijni z waszą wyższą moralnością, a złym stanem serca. 

Mat.11:23 Aż do nieba wywyższone=> Wysoce uprzywilejowane w znajomości. Wywyższone było, iż 
Chrystus w nim mieszkał. 
Aż do piekła=> Hades, zniszczenie, a nie męki wieczne. O miejsce, gdzie miasto Kapernaum 
stało, jest przedmiotem sporu. 
Były w Sodomie=> A że Jezus w Sodomie cudów nie czynił, przeto mają zupełną sposobność, 
aby byli wzbudzeni z grobów. 

Mat.11:24 W dzień sądny=> W Tysiącleciu. Te słowa pokazują, że do tej pory nie było jeszcze sądu w 
żadnej z tych spraw. 



Niżeli tobie=> Ponieważ, gdy przyjdzie czas, oni przyjmą światło i będą przez nie błogosławieni, 
to właśnie światło, którym kapłani wzgardzili. 

Mat.11:25 Jezus rzekł=> Wypowiedział głosem w modlitwie w obecności swoich zwolenników. 
Zakrył te rzeczy=> Boski plan, w którym jest zaznaczona przyszła sposobność do 
zmartwychwstania biednych Sodomitów. 
Przed mądrymi=> Światowo mądrzy. Pan Bóg dopuścił, żeby te rzeczy były szykanowane i 
wyszydzane. Szczególnie tyczyło mądrych mieszkańców Kapernaum i Betsaidy. "Zginie 
mądrość mądrych jego, a rozum roztropnych jego skryje się", Izajasz 28:14. 
Niemowlątkom=> Którzy nie chlubią się z mądrości światowej, bo "Pan patrzy na serce", 1 
Samuelowa 16:7. 

Mat.11:27 Tylko Syn=> Logos, który miał społeczność z Ojcem przez wieki, zanim stał się człowiekiem i ta 
społeczność dała Mu możność potem, gdy stał się człowiekiem powiedzieć: "A com słyszał i 
widział świadczę", Jan 3:32. 

Mat.11:28 Pójdźcie do mnie=> Woła Jezus, a nie do jakiegokolwiek kościoła lub sekty. 
Którzyście spracowani=> Pan nie powoływał i nie powołuje do pracy takich, co nie chcą słuchać, 
lub są próżniakami. 
I obciążeni=> Odczuwający ciężar jarzma Prawa Zakonu. Którzy odczuwają ciężar grzechu i 
niedoskonałości. 
Sprawię odpocznienie=> Usprawiedliwienie. To się wypełni w szczególniejszym znaczeniu w 
Tysiącleciu. 

Mat.11:29 Jarzmo moje=> A nie jarzmo Metodystów, Prezbiterianów, czy nawet jarzmo wielu badaczy 
Pisma Świętego, lub tp. Zobowiąż się i poświęć swój czas, wpływ, środki i wszystko na służbę 
Bogu. To jest jedynie zaproszenie, a nie rozkaz. 
Na siebie=> Zamiast jarzma Zakonu, lub jarzma szatana, do którego przedtem ktoś był 
zaprzężony. 
A uczcie się ode mnie=> Jezus będzie twoim towarzyszem, biorąc drugą stronę jarzma z tobą. 
Odpocznienie duszom=> Drugi odpoczynek, drugie błogosławieństwo i wzrastający trwały pokój i 
wesele w duchu świętym. To figurowało u Żydów 7-my dzień odpoczynku. "My, którzyśmy 
uwierzyli weszliśmy do odpocznienia", Żyd. 4:3. 
______________________  
MANNA - 21 CZERWCA 
---------------------- 
Prawdą jest, że w cichym i pokornym sercu tkwi tajemnica odpoczynku. Być cichym znaczy 
doskonalić następujące łaski: cierpliwość, tkliwą uległość wobec woli Bożej, trwałą ufność w 
Jego miłość, troskę, mądrość Jego przewodniej rady i Jego pomagającej opatrzności oraz 
wytrwale postępować po tej drodze mimo złej czy dobrej reputacji, pomyślnych albo 
niepomyślnych okoliczności. Umiłowane dzieci Boga, usiłujmy coraz lepiej naśladować cichego i 
pokornego ducha Chrystusowego, przyjmując opatrzności Boże, będąc posłusznymi Jego 
przykazaniom i kierownictwu, jak to czynił Chrystus, uzbrojeni mocą, w którą tylko On może i 
chce zaopatrywać tych, którzy biorą Jego jarzmo na siebie i uczą się od Niego. 
---------------------- 

Mat.11:30 Jarzmo moje=> W porównaniu do jarzma w jakie ludzie zaprzęgają się, bądź w handle, pychę, 
grzech, samolubstwo, politykę, itp.. 
Wdzięczne jest=> Dla ludzi świata ofiarowanie się Bogu wydaje się okropnie ciężkim jarzmem, 
lecz dla dziecka Bożego jest rzeczą zupełnie właściwą i rozumną służbą. 
Brzemię moje lekkie=> Pan Jezus jest Tym, co nosi ciężary tych, którzy są z Nim pospołu 
ujarzmieni. Nie pozwoli On, aby mieli być obciążeni bardziej niż potrzeba dla ich dobra. 
______________________  
MANNA - 17 LUTEGO 
---------------------- 
(Zobacz też w.29 - MANNA) 
Ci, którzy noszą to jarzmo, mają zapewnienie ze strony Boskiego Słowa, że wszystkie rzeczy 
współdziałają dla ich dobra, że im cięższe jest ich brzemię, tym większe będzie 
błogosławieństwo i nagroda w przyszłości. Im sroższe są doświadczenia w teraźniejszym czasie, 
tym jaśniejsza będzie chwała, tym bardziej świetlany będzie ich charakter, tym lepiej będą 
przystosowani do Królestwa i bardziej będą w nim błyszczeć. Z tego punktu widzenia każde 
brzemię jest lekkie, bo oceniamy swoje jarzmo i ono jest tak wygodne, tak rozsądne. A prócz 
tego, ono jest lekkie dlatego, że Pan jest z nami w tym jarzmie. 
---------------------- 

Mat.12: 1 Szedł Jezus przez zboża=> Przez pole pszeniczne i prawdopodobnie był w drodze do synagogi. 



Rwać kłosy=> Faryzeusze twierdzili, że wycieranie w rękach kłosów i oddmuchnięcie plew miało 
znaczyć młócenie i przewiewanie, a więc gwałcenie sabatu. 
I jeść=> Faryzeusze trzymali się przepisów starszych, że nie należało się jeść aż dopiero po 
odbytym nabożeństwie i po wyjściu z synagogi. 

Mat.12: 4 Chleby pokładne=> Typ na prawdę. 

Mat.12: 6 Niż kościół=> Uczniowie Jego byli zajęci większą i ważniejszą pracą niżeli lewici w usłudze około 
figuralnej świątyni. 

Mat.12:10 W sabat=> Typ na 7-my tysiąc lat (który rozpoczął się w roku 1874 po upadku Adama). 

Mat.12:12 Niżeli owca=> To jest coś takiego, czego świat się jeszcze nie nauczył. 

Mat.12:14 A faryzeusze=> Objawili ducha sekciarskiego i ważność swojego stanowiska, a co jest 
naśladowane i w naszych czasach przez tych, którym brak ducha prawdy. 

Mat.12:15 Odszedł stamtąd=> Użył naturalnego sposobu i ostrożności, by się nie narażać na 
niebezpieczeństwo, "Ponieważ jeszcze nie przyszła Jego godzina", Jan 8:20. 

Mat.12:20 Trzciny nałamanej=> Chrześcijanin niezupełnie ofiarowany. 
Lnu kurzącego=> Symbolizuje tlejącą się wiarę. 
Wystawi sąd=> Sprawiedliwość, sąd, prawdę. 
Ku zwycięstwu=> Czyniąc tym sposobem podnóżek Boga Jehowy chwalebnym. 

Mat.12:23 Syn Dawidowy=> Długo oczekiwany Król z rodu Dawida, Mesjasz. 

Mat.12:24 Przez Belzebuba=> Najpierwszy i największy wróg Boskiego rządu. Jezus odrzucił i wzgardził 
wszelkim świadectwem demonów. 
Książęcia=> Był on z natury wyższego stopnia istotą duchową, pierwszym i głównym 
przeciwnikiem Boga i człowieka. 
Diabelskiego=> Aniołów, którzy nie zachowali pierwotnego stanu swego przed potopem. 

Mat.12:26 A jeżeli szatan=> Którego istnienie wielu zaprzecza. 
Wygania szatana=> Przez cudowne leczenie chorób. 
Jako ostoi się jego królestwo=> Gdy ucieka się do różnych rozpaczliwych środków, aby 
podtrzymać swoją władzę. 

Mat.12:28 Duchem Bożym=> Nie przyznaje jakoby czynił własną mocą. 

Mat.12:29 Związał mocarza=> "I uchwycił smoka, węża onego starego, który jest diabeł i szatan, i związał 
go na tysiąc lat", Obj. 20:2. 

Mat.12:30 Przeciw mnie jest=> W naszych czasach jest sporo wierzących co się zgadzają ze sobą na 
zebraniach zborowych, lecz ci wszyscy jednakowo sprzeciwiają się głoszonej Prawdzie na 
czasie. 

Mat.12:31 Wszelki grzech=> Z powodu ignorancji światła Prawdy. 
Nie będzie odpuszczony=> Lecz musi ponieść karę. 

Mat.12:32 Rzekł słowo=> Nieświadomie, jest mniejsza odpowiedzialność. 
Duchowi Świętemu=> Rozmyślnie i złośliwie przypisując, iż pochodzi ze złego źródła, podczas 
gdy nikt nie może zaprzeczyć, że jest to dobry uczynek wolny od grzechu i samolubstwa. 

Mat.12:34 Rodzaju jaszczurczy=> Gennema, oznacza rodzaj. 
Usta mówią=> Jeżeli mówią oszczerstwa, wtedy pokazują prawdziwy stan serca. 
______________________  
MANNA - 19 KWIETNIA 
---------------------- 
Przedmiotem głównej naszej troski powinno być serce, aby jego uczucia i usposobienie były 
całkowicie pod kontrolą Boskiej łaski, by każda zasada prawdy i sprawiedliwości mogła być w 
nim osadzona, a sprawiedliwość, miłosierdzie, dobrodziejstwo, braterska uprzejmość, miłość, 
wiara, cichość, powściągliwość, najwyższa Cześć dla Boga i Chrystusa oraz żarliwa miłość do 
wszystkich zalet świętości mogły być mocno utwierdzone jako panujące zasady życia. Jeśli te 
zasady będą niewzruszone, utrwalone w sercu, wtedy usta Czerpiąc z dobrego skarbca serca, 
będą wypowiadać słowa prawdy, stateczności, mądrości i łaski. 
---------------------- 

Mat.12:35 Zobacz w.34 - MANNA 

Mat.12:36 Słowa próżnego=> Bezpożyteczne, szkodliwe, niewierne, błahe, nieprzyjemne, niewdzięczne, 
brudne, złe, itp.. 
Dadzą z niego liczbę=> Będą odpowiednio traktowani, ćwiczeni w sprawiedliwości, by ich 
przyprowadzić do odmiany serca i umysłu, poprawy i doskonałości. 
______________________  
MANNA - 22 KWIETNIA 
---------------------- 
Jeżeli codziennie badamy nasze postępowanie, co jest obowiązkiem każdego chrześcijanina, i 
stwierdzimy, że w jakimś szczególe nasze słowa uwłaczały Panu, to pamiętajmy, że w imieniu 



naszego Adwokata możemy zbliżyć się w modlitwie do naszego Niebiańskiego Ojca i 
wytłumaczyć Mu, iż zdajemy sobie sprawę z popełnionego błędu, że głęboko żałujemy 
zaniedbania w oddawaniu czci Jego imieniu i Jego sprawie w świętym postępowaniu i rozmowie. 
Prośmy pokornie, byśmy nie zostali oskarżeni o ten grzech, lecz ażeby został on wymazany 
przez Jego łaskawe postanowienie dotyczące sposobu oczyszczania nas przez Chrystusa, 
pokornie twierdząc, że w Jego drogocennej krwi jest cała nasza nadzieja i ufność. W ten sposób 
zdamy nasz rachunek z każdego próżnego słowa, a przez słowa pokuty, uzupełnionej zasługą 
Chrystusa przyswojoną przez wiarę, zostaniemy uniewinnieni. 
---------------------- 

Mat.12:37 ______________________  
MANNA - 14 LUTEGO 
---------------------- 
Wszystkie wypowiedziane przez nas słowa Bóg przyjmuje za wskazówkę naszych serc. Jeśli 
nasze słowa są buntownicze, nielojalne, lekkomyślne, lekceważące, nieuprzejme, niewdzięczne, 
bezbożne lub nieczyste, to serce jest sądzone stosownie do zasady "z obfitości serca usta 
mówią". Jako istoty niedoskonałe nie możemy zawsze być doskonałymi w słowie i uczynku. 
Pomimo naszych najlepszych wysiłków będziemy czasem błądzić w słowie i uczynku, a jednak 
doskonałe opanowanie naszych słów i czynów jest tym, o co powinniśmy się starać przez czujny 
i wierny wysiłek. 
---------------------- 

Mat.12:40 Jako Jonasz=> Wbrew twierdzeniom nowoczesnych teologów. 
Trzy dni i trzy noce=> Figuruje na początek piątego dnia tysiącletniego (od Adama, a 1-go od 
Jezusa), cały szósty (dzień tysiącletni, a 2-gi od Jezusa) i początek siódmego (dnia 
tysiącletniego od Adama, a 3-go od Chrystusa, w którym to okresie Ciało Chrystusowe, Jego 
naśladowcy od Szczepana, który został ukamienowany) znajdowało się w grobie - więzieniu 
śmierci (do roku 1878). 

Mat.12:41 Na sądzie=> W czasie restytucji. 
Z tym rodzajem=> Genea, ludzie żyjący w owym czasie. 
Potępią go=> Podobnie jak poganie potępią chrześcijaństwo z imienia za niewłaściwe użycie 
łaski Bożej. 

Mat.12:45 Tedy idzie=> Jeżeli umysł człowieka, który poprzednio był owładnięty przez złego ducha, nie 
został wzmocniony wiarą w Chrystusa. 

Mat.12:49 Bracia moi=> Tu po raz pierwszy Jezus nazwał swoich uczniów braćmi. 

Mat.12:50 Ten jest bratem=> W Jezusa nowej rodzinie. "Domownicy wiary". 

Mat.13: 4 Podle drogi=> Pola w Palestynie nie były oparkanione, przeto podróżni często przez nie 
przechodzili. 
I ptaki=> Figuruje szatana i jego sługi. Ptactwo w Palestynie było tak liczne, że stanowiło plagę 
dla rolników. 

Mat.13: 5 Miejsce odpoczyste=> W Palestynie jest wiele kamienia wapiennego, co czynią ją urodzajną, 
lecz gdy gleba jest płytka, staje się gorącą. 

Mat.13: 7 Między ciernie=> W Palestynie znajdowało się około 50 gatunków ciernistych roślin, a osty 
wyrastały niekiedy na 15 stóp. 

Mat.13: 8 Jedno setny=> Zdarzało się, że jedno ziarno jęczmienne wydawało 276 ziaren. 

Mat.13: 9 Niechaj słucha=> "Co duch mówi zborom", Obj. 2:7. 

Mat.13:10 Rzekli mu=> Kto pragnie wiedzieć i rozumieć każde słowo Boże jest dowodem, że taki należy do 
klasy Jego ludu. 
W przypowieściach=> Mową niezrozumiałą. 

Mat.13:11 Wam dano=> Najpierw Kościołowi, pokornym, szczerym i wiernym z ludu Bożego. 
Wiedzieć tajemnicę=> "Ale wy bracia nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jako złodziej 
zachwycił", 1 Tes. 5:4. Lud Boży wyznający Jego prawdę na czasie jest jedyny, który wie 
tajemnicę, dlaczego Pan Bóg dozwolił na zło. 
Ale onym=> Którzy nie są uczniami, nie są ofiarowani. 
Nie dano=> Aż do tego czasu przypowieści naszego Pana nie są jeszcze zrozumiałe, z 
wyjątkiem Jego naśladowców. Szczególnie światło było przeznaczone dla prawdziwych 
wierzących w obydwóch żniwach. 

Mat.13:12 Kto ma=> Prawdę, ten ją używa. 
Będzie mu dano=> Według tej zasady, Logos, który zawsze był wierny otrzymał dar, aby się stał 
Głową Nowego Stworzenia i chwałę jaką miała nastąpić po cierpieniach. 
Kto nie ma=> Nie będzie obfitował w prawdzie i nie będzie jej używał. 

Mat.13:15 Nie nawrócili się=> By nawrócili się na właściwą drogę. 



Uzdrowiłbym=> Jaomai, słowo to znaczy jak w wyrażeniu Jakuba 5:16: "Módlcie się jedni za 
drugimi, abyście byli uzdrowieni". 

Mat.13:16 Oczy wasze błogosławione=> Przy pierwszej obecności Chrystusa, jedynie prawdziwi Izraelici 
nie byli w zamęcie, lecz byli oświeceni. Podobnie rzecz się ma przy Jego wtórej obecności. 

Mat.13:17 Nie widzieli=> Bo mówili o Jezusie: "Ten tylko mówi w przypowieściach", Ezechiel 20:49. "A 
gdym ja to słyszał, a nie zrozumiałem", Daniel 12:8. 

Mat.13:19 Podle drogi=> Znaczy człowieka, którego serce jest zatwardziałe samolubstwem idące w parze z 
powodzeniem, zatem potrzebuje, aby było zaorane pługiem ucisku. 

Mat.13:20 Miejsce odpoczyste=> Znaczy człowieka mającego zewnętrzną dobroć, lecz w sercu ma 
charakter samolubny. 

Mat.13:22 Między ciernie=> Zamiary i cele doczesne, które sprzeciwiają się celom Królestwa. W Palestynie 
ciernie i osty rosną na najlepszej glebie. 
Omamienie bogactw=> Z poświęconych Bogu na służbę mało jest takich, którym możnaby 
powierzyć bogactwa. 
Bez pożytku=> "Nie możecie służyć Bogu i mamonie", Mat. 6:24. 

Mat.13:23 Jeden setny=> Symbolizuje takich, którzy miłują Boga, Jego prawdę i Jego lud. 
______________________  
MANNA - 23 CZERWCA 
---------------------- 
Rozmaite miary owocowania - pożytek setny, sześćdziesiątny, trzydziestny - lub dziesięć 
grzywien czy pięć zaznaczają raczej różnice w przezwyciężaniu napotykanych przeszkód itp., 
aniżeli niewierność w korzystaniu z udzielonej łaski. Niektórzy mogą pracować długo i z 
pilnością, osiągając znikome rezultaty, inni natomiast, bardziej zdecydowani, takim samym 
wysiłkiem, ale z bardziej stanowczą wolą i konsekwencją, mogą osiągnąć wielkie rzeczy. 
Niektórzy przez potknięcie się i chwilowy powrót do nałogu, z którego później się wyleczyli, 
stracili czas i sposobności, których już nigdy nie mogli odzyskać, chociaż im przebaczono i 
wielkodusznie przywrócono Boską łaskę, tak że od tego czasu mogli z pilnością i cierpliwością 
biec do końca. 
---------------------- 

Mat.13:24 Człowiekowi=> Jezusowi Chrystusowi. 
Dobre nasienie=> Była Ewangelia o Królestwie Bożym, "Która na sam przód była opowiadana 
przez Pana", Żyd. 2:3. Pan "Żywot na jaśnię wywiódł i nieśmiertelność przez Ewangelię", 2 Tym. 
1:10. 
Na roli swojej=> Świat cywilizowany. 

Mat.13:25 Gdy ludzie zasnęli=> Gdy specjalni słudzy i obrońcy Kościoła, apostołowie zasnęli w śmierci, w 
średnich wiekach Kościół opanował duch znużenia odnośnie prawdy. "Przeto nie śpijmy jako 
insi", 1 Tes. 5:6. 
Nasiał kąkolu=> Błędu mniej lub więcej i każda prawda została spaczona i wykręcona. Kąkol nie 
może być wcześniej rozróżniony od pszenicy, aż dopiero w czasie żniwa, gdy pszenica ugina się 
z kłosem pełnym ziaren, kąkol zaś stoi prosto, kłosy mają mało wagi, a łodyga jest czarna. 
Miedzy pszenicą=> W celu jej zagłuszenia. Symbolizuje prawdziwych świętych. "Nie mocujemy 
się przeciwko krwi i ciału, ale ... Przeciwko duchowym złościom na powietrzu wysoko", Efezów 
6:12. 

Mat.13:26 Kąkol=> Nominalnych chrześcijan daleko więcej jest niż klasy pszenicy. Kąkol to 
naśladownictwo Nowego Stworzenia, są w nim ludzie też dobrzy, moralni i grzeczni. Tak kąkol 
jak i pszenica zawsze były wyżej nad poziom roli w ogólności, co wskazuje na wyższą od świata 
poza chrześcijaństwem wartość moralną. 

Mat.13:29 A On (Jezus) rzekł: nie=> Obecnie nie możemy postępować według tego, ponieważ liczba 
kąkolu ma wielką przewagę. 
Nie wykorzenili=> Sprawili zaburzenie. 

Mat.13:30 Dopuścić obojgu=> Chrystus wcale nie starał się przeszkodzić rozwojowi kąkolu. Kościół 
nominalny zaniedbywał zawsze ten rozkaz, a jednak nie mógł utrzymać wszystkiej pszenicy, lub 
zabronić dostania się kąkolu, przeto ich organizacje są bezużyteczne. 
Społem rość=> Przez cały czas w kościele nominalnym znajdowały się dwie klasy - pszenica i 
kąkol. Z tej drugiej klasy wielu stało się nawet nauczycielami. 
Aż=> Te dwie klasy nie miały zawsze być razem, lecz tylko do pewnego czasu. 
Do żniwa=> Do końca Wieku Ewangelii (który zakończył się w roku 1874 i nastąpiło "żniwo" na 
przeciąg 40 lat). 
A czasu żniwa=> Przy końcu lata - czasu łaski. 



Rzekę=> Bo w owym czasie (od roku 1874) będę obecny, chociaż niewidzialny dla oka 
ludzkiego. "I zapuścił siedzący na obłoku sierp swój na ziemię i ziemia została zżęta", Obj. 
14:16. 
Żeńcom=> Aniołom czyli posłannikom. Byli to tacy, których Pan używał do orania, siania, 
podlewania przez cały wiek ewangeliczny, spłodzeni będąc z ducha świętego. 
Zbierzcie=> W różne unie, trusty, denominacje, stowarzyszenia spółdzielcze, itp.. 
Pierwej kąkol=> Który przeważa. Podobnie plewy miały przewagę w czasie żniwa wieku 
żydowskiego. 
A zwiążcie go=> Znaczy powstrzymanie indywidualnej myśli i badania w przedmiocie religii, jak 
to było uczynione przez Międzynarodowy System Szkół niedzielnych, gdzie bardzo starannie 
były obmyślane i drukowane pytania i odpowiedzi oraz różne ćwiczenia, śpiewy, zabawy, 
wycieczki, itp.. 
W snopki=> Z potrzeby, ponieważ kąkol miał wielką przewagę. Każda denominacja zawiera w 
sobie związek lub organizację i stają się coraz więcej zaciśnięte jedne z drugimi. 
Ku spaleniu=> Na zginienie w czasie wielkiego ucisku, lecz nie jako indywidua, ale jako kąkol, 
naśladownictwo pszenicy, aby powrócili do ziemi, do świata, skąd pochodzą. 
Ale=> Bez wiązania w snopy. 
Pszenicę zgromadźcie=> Stosunkowo tylko garstka była "Małego Stadka" sierpem prawdy na 
czasie zgromadzona. "Zgromadzą wybranych Jego", Mat. 24:31. "Zgromadźcie mi świętych 
moich", Psalm 50:5. "Ci mi będą własnością", Malachiasz 3:17. "Wyjdź ludu mój z niego", Obj. 
18:4. 
Do gumna mojego=> Stanu odłączenia od świata i kościelnictwa, do stanu uwielbienia. 
______________________  
MANNA - 30 CZERWCA 
---------------------- 
Czas jest krótki, praca żniwa wielka, robotników niewielu. Nasz czas jest poświęcony. Musimy 
pracować w czasie nazwanym dniem, wiedząc, że nadchodzi noc, podczas której nikt nie będzie 
mógł pracować. Nasze życie poświęciliśmy aż do śmierci i zostaliśmy upoważnieni przez 
wielkiego Pana żniwa do poszukiwania prawdziwej "pszenicy" i do zebrania jej do gumna. Czy 
możemy mieć czas na błahostki lub sprawy doczesne, na przyjemności towarzyskie? Jeżeli 
chcemy mieć uznanie ze strony naszego Mistrza, usłyszeć Jego "dobrze, sługo dobry i wierny", 
musimy raczej zadowalać się niezwracaniem wielkiej uwagi na te rzeczy i obstawać przy 
wspomnianej linii postępowania;, serdecznie zaangażowani w powierzonej nam pracy. 
---------------------- 

Mat.13:31 Królestwo niebieskie=> Nominalny kościół w wieku ewangelicznym. 

Mat.13:32 Ptaki niebieskie=> Figuruje szatana i jego sługi. 
Na gałęziach jego=> "Upadł, upadł Babilon on wielki (nominalne chrześcijaństwo) i stał się 
przybytkiem szatanów i mieszkaniem wszelkiego ptactwa nieczystego i przemierzłego", Obj. 
18:3. 

Mat.13:33 Królestwo niebieskie=> Tyczy się nominalnego królestwa kościelnego na ziemi, jako królestwo 
niebieskie. 
Kwasowi=> Korupcja, błąd. 
Który niewiasta=> "Niewiasta Jezabel" (księżniczka fenicka, żona Achaba, króla izraelskiego, 
fanatyczna czcicielka bożka fenickiego Baala - Melkarta, którego urzędowo wprowadzono do 
Izraela, a proroków kazała pozabijać i miejsca święte w Betel i Dan zburzyć i dlatego prorok 
Eliasz uciekał przed jej nienawiścią). Figuruje papiestwo. 
Trzy miary mąki=> Symbolizuje wiarę, nadzieję, miłość. 
Wszystko skwaśniała=> Symbolizuje zepsucie. 

Mat.13:35 W podobieństwach=> Figury, typy, obrazy i trudne mowy. 
Wypowiem=> Wytłumaczę ukryte prawdy Bożych proroctw. 

Mat.13:36 Wyłóż nam=> Szczególne światło w czasie obydwóch żniw było dla prawdziwie wierzących 
dzieci Bożych. 

Mat.13:38 Rola=> W ciągu czasu żniwa owoc dojrzał z Wieku Ewangelii miał być zgromadzony (odbywało 
się to w latach 1874-1914 plus pokłosie do października 1916) i dzieło oczyszczenia, orania i 
przygotowania roli (świata ludzkości) pod zasiew (prawdy) i zbiór w wieku Tysiąclecia musi 
nastąpić. 
Ale kąkol=> Naśladownictwo Nowego Stworzenia. 
Są synowie onego złego=> Pomimo, że w chrześcijaństwie z imienia znajdują się ludzie dobrzy, 
moralni, poważni. 

Mat.13:39 Który rozsiał=> W ten sposób sprowadził światowe masy ludzi do kościoła. 
Diabeł=> Którego osobiście Jezus tutaj przedstawia wcale nie w dwuznaczny sposób. 



Żniwo=> Które teraz postępuje. 
Dokonanie=> Jest to co ma stanowić koniec (całkowitego wyboru klasy Małego Stadka w ciągu 
lat 40+3 pokłosia). 
Świata=> Wieku Ewangelicznego (jaki trwał od 1-go roku n.e. Do roku 1914 razem ze żniwem 
kościoła). 
A żeńcy=> Ci, którzy dowiedzieli się o czasie żniwa i dziełem ich było zbierać pszenicę. 
Są aniołowie=> Posłańcy. 

Mat.13:40 Jako zbierają kąkol=> W ziemie. "Proście tedy, aby ucieczka wasza (z mistycznego Babilonu, 
chrześcijaństwo z imienia) nie wypadła w zimie", Mat. 24:20. (Wynika z powyższego, że ci, 
którzy w zimie ucisku wielkiego obiecują stan boskiej nieśmiertelnej natury, sami nie wiedzą co 
obiecują). 
Przy dokonaniu świata=> Nikt nie dostanie się do pieca gorejącego czasu ucisku, aż przy końcu 
wieku. 

Mat.13:41 Syn Człowieczy=> Chrystus Pan, który po matce stał się synem Adama. 
Pośle anioły=> Swoich posłańców, spłodzonych z Jego ducha. 
Oni zbiorą=> Lub wybiorą. 
Z królestwa=> Z prawdziwego Kościoła Bożego. 
Zgorszenia=> Tych, co zrzucają ze siebie przypisaną im szatę sprawiedliwości Chrystusowej. 
Czynią nieprawość=> Którzy grzeszą stale, lub nie trzymają się zupełnie zasad sprawiedliwości. 
Jedynie pozostaną rzeczy, które nie dadzą się wzruszyć, będą wierne i prawdziwe. 

Mat.13:43 Tedy=> "Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojej", Mat. 25:31. 
Sprawiedliwi=> Prawdziwy Kościół jako całość. 
Lśnić będą=> Aby błogosławić rodzaj ludzki. "Którzy innych nauczają świecić się będą jako 
światło na niebie", Dan. 12:3. "A narody co są zbawione będą chodzić w świetle", Obj. 21:24. 
"Troskliwe wyglądanie stworzenia (ludzi) oczekuje objawienia się synów Bożych", Rzym. 8:19. 
Boski plan nie zawsze będzie pokryty tajemnicą. 
Jako słońce=> Wzejdzie Słońce Sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach jego. "Lud, 
który chodzi w ciemności ujrzy światłość wielką", Izaj. 9:2. 
Ojca swego=> Właściwie Królestwo jest Boże, lecz Pan Bóg dobrowolnie oddał pod kontrolę 
Chrystusa. 

Mat.13:44 Podobne skarbowi=> Kościół i przyprowadzona do doskonałości ludzkość. 
Skrytemu w roli=> Rodzaj ludzki i sama ziemia. "Rola jest świat". 
Wszystko co ma=> Gdy Pan Jezus zapłacił okup za człowieka, to sobie nic nie zostawił, lecz 
"wydał na śmierć duszę (istotę) swoją", Izaj. 53:12. 

Mat.13:47 Królestwo niebieskie=> Tyczy nominalnego kościoła. 
W morze=> Na świat (lub do świata wyrzucony, "wypluty z ust" Boga Jahwe). 
Zagarniającemu=> Ryby. "Pójdżcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi", Mat. 4:19. 
Wszelkiego rodzaju=> Tak chrześcijan prawdziwych, jako i na pół zwiedzionych i oszukanych, 
jak również mnóstwo obłudników. "I wyszli słudzy Jego (Chrystusa) na drogi, zgromadzili 
wszystkich, których napotkali. Złych i dobrych", Mat. 22:10. 

Mat.13:48 Gdy był pełen=> Gdy nadeszła zupełność czasu w Bożym planie i zupełna liczba 
szczególniejszego rodzaju ryb (ludzi) weszła do sieci. 
Wyciągnęli na brzeg=> Rybitwy (posłańcy, ludzie) przestali zapraszać innych do Królestwa 
niebieskiego. 
Wybierali=> Nastąpiła separacja, oddzielanie jednych od drugich. 
Złe wyrzucili=> Jako nie zdatne do Królestwa niebieskiego. 

Mat.13:49 Przy dokonaniu świata=> "Żniwo jest zakończenie wieku" (ewangelicznego). 

Mat.13:52 Nowe i stare rzeczy=> Z wierzeń sekciarskich możnaby wybrać coś dobrego z rzeczy starych, 
ale nowego nic. 

Mat.13:54 Ta mądrość=> Którą Jezus posiadał przed wiekami będąc w przedludzkim stanie. 

Mat.13:57 W ojczyźnie swojej i w domu=> Sługa Pański jest znieważany i pogardzany. 

Mat.14: 3 Herod=> Wyobraża królów ziemi. 
Pojmawszy Jana=> Wyobraża Kościół prawdziwy w czasie żniwa Wieku Ewangelii. 
Związał go=> Wyobraża ograniczenie swobody prawdziwego Kościoła przez papiestwo złączone 
z możnymi. 
Wsadził do więzienia=> Gdzie przebywał blisko rok czasu zanim został stracony. 
Dla Herodiady=> Herodiada wyobraża niewierny nominalny kościół. 

Mat.14: 4 Bo mu Jan=> Może działał nieoględnie i przekroczył swój obowiązek. 
Nie godzi się jej mieć=> Aby kościół i państwo miały być złączone. 

Mat.14: 5 za proroka=> Publiczny nauczyciel. 

Mat.14: 6 Córka Herodiaty=> Wyobraża federację kościołów. 



Mat.14: 9 Dla przysięgi=> "Bo co wśród ludzi uchodzi za wyniosłe jest obrzydliwością przed Bogiem", Łuk. 
16:15. 

Mat.14:13 Miejsce puste=> Nie będące pod władzą Heroda. 

Mat.14:14 Wielki lud=> W pewnym sensie reprezentuje rodzaj ludzki w Tysiącleciu. 

Mat.14:16 Dajcie wy im jeść=> Powinniśmy być zawsze gotowi do rozdawania zasobów prawdy. 
Dostateczna dla nas powinna być wiadomość, że jest ktoś taki, co pragnie i łaknie 
sprawiedliwości. 

Mat.14:17 Dwie ryby=> Nasz Pan przyjmuje nasze zdolności i czas, tak małe i nieznaczne jak one są, 
błogosławi je, używa w swojej służbie i stwarza przez nie wielkie rzeczy. 

Mat.14:19 Dwie ryby=> Jezus tym czynem rozprasza teorię jaroszów. 
Błogosławił=> Złożone dziękczynienie sprowadziło błogosławieństwo na pokarm. Nie można 
pojąć jak ofiarowani chrześcijanie (a tacy są) mogą zaniedbywać składania dziękczynienia przy 
spożywaniu pokarmu. Wypełnienie jedynie formalności pobożnej przez innych, nie może się 
podobać Bogu. 
Dawał uczniom=> Wyobraża Małe Stadko w Tysiącleciu. Jezus mógłby nakarmić lud i bez ich 
pomocy. 

Mat.14:20 Byli nasyceni=> Zwyczajnym pokarmem prędzej zaspokoimy głód. 
Ułomków=> Nie zostawione przez ucztujących, lecz ułomki, które Pan Jezus łamał, a jeszcze nie 
były rozdane. 
Dwanaście koszy=> Aby nic nie zmarnowało się co było sporządzone od Boga dla Jego ludu. Ci, 
co rozdają innym w końcu sami mają obfitość. Którzy są chętni udzielać innym chleb żywota 
sami są hojnie zaopatrywani z góry. Nasza pamięć jest spiżarnią do której składamy dla siebie 
każdy kąsek duchowego pokarmu. 

Mat.14:21 Około 5 000 mężów=> A jednak, gdy Jezus był kuszony, nie chciał tego uczynić dla siebie. 

Mat.14:23 Aby się modlił=> Nie możemy powiedzieć o sobie byśmy modlili się za często, lub za długo. 

Mat.14:24 A łódź=> Wyobraża prawdziwy Kościół. 
Będąc miotana od wałów=> Przez wiek ewangeliczny, wyobraża wielkie burze ucisku i 
prześladowań, które prawdziwy Kościół zmuszony był znieść. "Nie mamy boju przeciwko ciału i 
krwi", Efezów 6:12. 

Mat.14:25 O czwartej straży=> Wyobraża brzask Tysiącletniego Dnia. "Poratuje go (Kościół) Bóg zaraz z 
poranku" (7-go tysiąclecia od Adama obfitym wyrozumieniem spraw na czasie, które były od 
roku 1874 zakryte), Psalm 16:6. 
Jezus szedł=> Wyobraża wtórą obecność Chrystusa (od roku 1874 w działaniu do spraw 
ziemskich, lecz jako duchowa istota, dla oczu ludzi niewidoczny). 
Do nich=> Przyszedł do kościoła będącego na ziemi w ciele w czasie żniwa. 
Chodził po morzu=> Figura na wzburzone morze mas ludzkich, które sprowadzi na świat wielki 
ucisk. Sposób przyjścia Jezusa był inny po raz pierwszy i inny jest po raz drugi, aniżeli się 
spodziewano. 

Mat.14:27 Ufajcie=> Jest przywilejem tych, co są zupełnie oddani Bogu, by czuli się szczęśliwymi i 
wesołymi nawet wśród bolesnych i niekorzystnych warunków. 
Nie bójcie się=> ""Wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu tym, co Boga miłują", Rzym. 8:28. 

Mat.14:28 A Piotr=> Przedstawia tych, co wierzą, że Pan wtóry raz jest obecny w swej działalności. 

Mat.14:29 On rzekł: Pójdź=> "Wyjdź z niego ludu mój". 

Mat.14:31 ______________________  
MANNA - 8 LUTEGO 
---------------------- 
Co należy zrobić, ażeby przezwyciężyć ten brak wiary i uzyskać jej wzrost? Odpowiadamy, że, 
jak kiedyś Apostołowie, powinniśmy się modlić: Panie "przymnóż nam wiary". A wówczas, każdy 
działający zgodnie z tą modlitwą, powinien udoskonalać wiarę we własnym sercu: (a) przez 
ciągłe odświeżanie w swojej pamięci obietnic Boskich i zapoznawanie się z nimi w Słowie Ojca 
oraz (b) przez coraz lepsze zapamiętywanie, iż na podstawie przymierza zawartego z Panem te 
obietnice są jego własnością, są w jego sercu i powinien się ich domagać od Pana jako swoich, 
ustami w dziękczynnej modlitwie. Powinien je uznawać za własne w swoich myślach i w swych 
rozmowach, prowadzonych o rzeczach świętych z braćmi. 
---------------------- 

Mat.14:32 Uciszył się wiatr=> Gdy Pan połączy się z Kościołem swoim, różne próby, burze, trudności i 
przeciwieństwa skończą się, wtedy nastanie pożądany stan niebieskiej radości. 

Mat.15: 7 Obłudnicy=> Fałszywi prorocy, fałszywi nauczyciele. 

Mat.15: 8 Usty swymi=> "Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno", 2 Mój 20:7. "Niech 
wyrzecze się każdy niegodziwości, który mianuje imię Chrystusa", 2 Tym. 2:19. 



Mat.15:13 Wykorzeniony będzie=> "Zapuścił anioł sierp swój na ziemię i zebrał grona winnicy ziemi" (i 
wrzucił je w prasę ucisku wielkiego od roku 1914), Obj. 14:9. 

Mat.15:14 Zaniechajcie ich=> Szczególne światło przyświecało w obydwóch żniwach dla prawdziwych 
wierzących. 
W dół=> Naturalny wynik powątpiewania i niewiary okaże się w nadchodzącym czasie ucisku. 

Mat.15:21 Ustąpił w strony=> Część Galilei graniczącej z Tyrem i Sydonem. 

Mat.15:22 Niewiasta chananejska=> A nie Izraelitka, przeto "nie mająca nadziei i bez Boga na świecie". 
Synu Dawidowy=> Długo wyczekiwany Król z rodu Dawida - Mesjasz. 

Mat.15:23 I słowa=> Niektórzy są zbyt pochopnymi do mówienia i czynów, bez zastanowienia się w danej 
sprawie, czy jest wolą Stwórcy. 
Odpraw ją=> Uczyń jej zadość i odpraw ją. 

Mat.15:24 Do owiec, które zginęły=> Którzy pobłądzili i odstąpili od Boga i Jego Zakonu. 
Domu Izraelskiego=> Aż do końca 70-go tygodnia łaski dla Izraela. "Na drogę pogan nie 
wchodźcie i do miast samarytańskich nie wchodźcie", Mat. 10:5. "Was jednych tylko poznałem 
spomiędzy wszystkich rodzajów ziemi", Asom 3:2. Całe 12-cie pokoleń, które były 
reprezentowane w Palestynie. Nasz Pan nic nie wspomina o "domu Judy", który był częścią 
całego Izraela. W czasie żniwa poselstwo jest (było) jedynie do prawdziwych Izraelczyków. 

Mat.15:26 Dziecinny=> Tyczy to Izraela. 
Miotać szczeniętom=> Tyczy pogan, którzy w ten sposób byli uważani przez Żydów. Nasz Pan 
użył tego wyrażenia, które raczej wskazuje na domowych faworytów. 

Mat.15:27 Jedzą odrobiny=> "Był pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u bramy jego ranami pokryty 
i pragnął nasycić się okruszynami, które spadały ze stołu bogacza", Łuk. 16:20,21. 

Mat.15:31 Boga Izraelskiego=> Wszystkich 12-tu pokoleń. 

Mat.16: 4 Znamię nie będzie dane=> Szczególne światło w obydwóch żniwach (żydowskiego od roku 33 i 
chrześcijańskiego od roku 1874) było dla prawdziwych Izraelitów. 

Mat.16: 6 Kwasu=> Korupcji, błędu, grzechu. 
Faryzeuszów=> Figuruje na synody, konferencje, konsylia, itp. w nominalnym kościele. 

Mat.16:16 Szymon Piotr=> Był zapewne najstarszym z uczniów i ich rzecznikiem. 
Tyś Syn=> Pismo Święte nigdzie nie mówi, żeby Pan Jezus był wszechmogącym Bogiem 
Jehową. 
Boga żywego=> Tyś Boży, żyjący, to znaczy mający prawo do żywota według prawa Boga Ojca, 
a w dodatku jesteś Synem Boga. Wszyscy inni znajdują się pod przekleństwem. 

Mat.16:17 Błogosławionyś=> Jesteś błogosławiony od Boga, że mogłeś poznać tę prawdę. 
Synu Jonaszowy=> Bar-Jona. 
Ciało i krew=> Żaden człowiek nie powiedział. 
Nie objawiły=> Nie dał ci tego poznać. 
Ale Ojciec mój=> Tutaj znowu Chrystus Pan nie rości sobie prawa być dla siebie ojcem. 
Który jest w niebie=> A nie tutaj przed wami. 

Mat.16:18 Zaś ty jest Piotr=> Petros, kamień, jeden z "żywych kamieni". Kamień reprezentuje mocny 
charakter, silną wolę. 
Na tej opoce=> Petra, skała podstawowa, prawda. Ta wielka prawda, że jestem Chrystusem. 
Zbuduję Kościół mój=> Który składać będzie się jedynie z tych, co uczynili pokutę za grzechy, 
poprawę na ile to było możebne, przyjęli ofiarę Chrystusa i ofiarowali się. Nie ma tu żadnej 
wzmianki o licznych kościołach i różnych systemach, lub możnowładnym duchowieństwie. 
Bramy piekielne=> Hades, zniszczenie, śmierć, a nie męki wieczne. Nie mamy rozumieć, ażeby 
Kościół Chrystusowy stał przy bramie prowadzącej do miejsca mąk, gdzie wiecznie płonie ogień 
i starał się dostać do środka, by się spalić, lub stamtąd wydostać kogoś. "O piekło, gdzież 
zwycięstwo twoje", 1 Kor. 15:55. 
Nie przemogą go=> By zupełnie był zniszczony na zawsze. 

Mat.16:19 Tobie dam klucze=> Dwa, każdy do oddzielnych drzwi, dla Żydów i dla pogan. Klucze 
symbolizują władzę otwierania. Drzwi dla Żydów zostały zamknięte osiemnaście stuleci temu, 
zaś drugie drzwi zamykają się teraz i zostaną zupełnie zamknięte, gdy mądre panny wejdą na 
wesele. 
Królestwa=> Które w czasie apostołów nie było zamknięte. W tym i poprzednich wierszach 
Chrystus Pan używa wyrażeń "Kościół" i "Królestwo" na przemian, co dowodzi, że Kościół był 
Królestwem w zarodku. 
A cokolwiek=> Wszyscy apostołowie i w tym Piotr. 
Zwiążesz na ziemi=> Zabronisz na podstawie pism apostolskich. 
Rozwiążesz na ziemi=> Zezwolisz na podstawie pism apostolskich. 

Mat.16:20 Nie powiadali=> Bo to mogłoby powstrzymać Jego śmierć, lub też ją przyspieszyć zanim przyjść 
miał właściwy czas. 



Mat.16:21 I odtąd=> Po trzech latach głoszenia o błogosławieństwach Królestwa. Tym sposobem Pan 
Jezus zostawił przykład, ażeby naszych słuchaczy najpierw dobrze powiadomić o czasach 
naprawienia - Restytucji, zanim ma się mówić o cierpieniach na wąskiej drodze. 

Mat.16:22 Piotr=> Może być, że z przyczyny słów, które Jezus mówił przedtem, że Piotr czuł się pewnym. 
Wziąwszy go=> Na stronę, od innych uczniów. 
Nie przyjdzie to na cię=> Śmierć i rozproszenie uczniów Twoich Panie i zatriumfowanie złego. 

Mat.16:23 Obróciwszy się=> Pan Jezus nie czekał aż Piotr skończy swoje strofowanie Go. 
Idź ode mnie szatanie=> Przeciwnik Boga i wszystkich zostających w harmonii z Bogiem. 
Przeszkadzający dziełu Bożemu. "Komu się oddajecie za sługi w posłuszeństwo, tego jesteście 
sługami" (Rzym. 6:16). "Niech was niewielu będzie nauczycielami bracia" (Jakub 3:1), bo kto jest 
nauczycielem, podlega ciężkim doświadczeniom. 
Zgorszeniem=> Kamieniem obrażenia. To doświadczenie dla Piotra wydarzyło się około czasu 
Wielkanocy, gdy lud Boży zdaje się znajdować w największym niebezpieczeństwie potknięcia 
się. 
Co jest Bożego=> Mądrość pochodząca z góry. 
Co jest ludzkiego=> Ziemska mądrość. 

Mat.16:24 Jeśli kto chce=> Kto jest uczniem Pana. 
Iść za mną=> Kto chce mnie naśladować. 
Niech zaprze siebie=> Ofiaruje swoje osobiste korzyści i dążenia. Pozbędzie się własnej woli 
zupełnie. Pozbycie się własnej woli nie powinno się uważać za krzyż lub cierpienie. Pragnienie 
wypełniania woli Bożej zamiast woli swojej, powinno stanowić radość i zadowolenie, inaczej 
nasza służba nie może być przyjemną Bogu. "Oto idę, abym czynił wolę Twoją o Boże" (Psalm 
40:8,9). "Jeśliśmy z Nim umarli, z Nim też żyć będziemy" (2 Tym. 2:11). 
Weźmie swój krzyż=> Uchwyci się odważnie doświadczeń, trudności, zawad i będzie 
"krzyżował" swoją ludzką wolę, bo to jest niezbędne, by można czynić wolę Stwórcy w obecnych 
warunkach niekorzystnych. 
Naśladując mnie=> "Nie według ciała chodząc, a według ducha", Rzym. 8:4. 
______________________  
MANNA - 21 STYCZNIA 
---------------------- 
Niesienie krzyża jest blisko spokrewnione z samozaparciem, chociaż między tymi pojęciami 
można zauważyć pewną różnicę. Samozaparcie bardziej pozostaje w związku z biernym 
posłuszeństwem i wytrwałością dla Pana. Niesienie krzyża wiąże się raczej z działalnością w 
służbie Pańskiej, która, jak stwierdzamy, jest przeciwna naszym naturalnym skłonnościom. 
Wierność w samozaparciu oznacza odwagę i gorliwość, niesienie krzyża oznacza zwycięstwo. 
Nasze samozaparcia mogą być zwycięstwami w naszych własnych sercach. Inni mogą o nich 
nic nie wiedzieć i nie powinni wiedzieć, jeśli pragniemy otrzymać pełnię Pańskiego 
błogosławieństwa. Jednak niesienie krzyża może być widziane, przynajmniej do pewnego 
stopnia, przez tych, którzy są z nami w bliskim kontakcie, a szczególnie przez tych, którzy 
postępują tą samą "wąską drogą". 
---------------------- 

Mat.16:25 Duszę swoją zachować=> Psychę, istotę zachować. 
Straci ją=> Psychę, istotę straci. 

Mat.16:26 Za duszę swoją=> Istotę, istnienie, najcenniejsza posiadłość. 

Mat.16:27 Syn Człowieczy=> Jezus według ciała po matce był synem Adama. 
Tedy=> W Tysiącleciu. 
Odda każdemu=> Nikt przed Chrystusem nie otrzymał żadnej nagrody. Licząc w to należy i 
niesprawiedliwych, bo "umie Pan ... niesprawiedliwych na dzień sądu ku karaniu zachować", 2 
Piotra 2:9. 
Uczynków jego=> Teraz w tym czasie jest: "Niech wam się stanie według wiary waszej", Mat. 
9:29. 

Mat.16:28 W Królestwie swoim=> Wytłumaczone jest w następnych wierszach 17 rozdziału. 

Mat.17: 1 Piotra, Jakuba i Jana=> Najwięcej ugruntowani w wierze i gorliwości. 
Na górę wysoką=> Typ na Królestwo Boże. 

Mat.17: 2 Białe jak światłość=> Wyobraża "chwałę, która ma nastąpić" potem, gdy się skończą wszystkie 
cierpienia. 

Mat.17: 3 Ukazali się im=> To było tylko widzenie, ponieważ Chrystus był pierworodnym z umarłych, lecz 
żaden z nich, ani Mojżesz lub Eliasz, nie otrzymali nagrody, "nie stali się doskonałymi", Żyd. 
11:40. 
Mojżesz=> Reprezentuje Mojżeszową dyspensację. Zwycięzców z wieku żydowskiego. 
Świętych, którzy zasnęli w śmierci. 



Eliasz=> Reprezentuje Ewangeliczny albo chrześcijański okres. Zwycięzców z wieku Ewangelii. 
Świętych, którzy nie zasną w śmierci, lecz zostaną przemienieni w jednej chwili przy wtórej 
obecności Chrystusa. Tak Mojżesz, jak i Eliasz pościli po 40 dni podobnie jak Jezus, co 
wskazuje, że oni byli z Nim w podobnym poświęceniu i oddani Ojcu Niebiańskiemu. 
Z Nim rozmawiający=> O ofierze i cierpieniach Chrystusa, jak i o chwale, która miała nastąpić. 

Mat.17: 4 Trzy namioty=> Jak Piotra, tak i wielu innych obchodzą więcej ziemskie namioty, a nie mogą 
pojąć ani ocenić rzeczywistego duchowego Królestwa Bożego. 

Mat.17: 5 Obłok jasny=> Wyobraża obłok ucisku, w który dostali się apostołowie po śmierci Mistrza swego. 
A oto głos=> "A ten głos myśmy słyszeli, który przyszedł z nieba, będąc z Nim na górze świętej", 
2 Piotra 1:18. 
Tego słuchajcie=> To znaczy, że przez cały wiek ewangeliczny gęste chmury otaczały chwałę 
Pańską i że potrzebujemy ustawicznie zwracać i pilnować się Słowa Bożego. "Niech będzie 
każdy człowiek prędki ku słuchaniu, a nie rychły ku mówieniu", Jakub 1:19. "Owce moje słuchają 
głosu mego", Jan 10:27. 

Mat.17: 6 Bali się bardzo=> Otrzymali potrzebną naukę poszanowania. 

Mat.17: 9 Tego widzenia=> O przychodzącym Królestwie. 

Mat.17:11 Rzekł im Eliasz=> Uwielbiony Chrystus. 
Pierwej przyjdzie=> Stare rękopisy opuszczają wyraz "pierwej". 
Naprawi wszystko=> W czasie naprawienia wszystkich rzeczy. 

Mat.17:12 Eliasz już przyszedł=> Jan Chrzciciel jest typem na klasę Eliasza jako poprzednika Chrystusa w 
ciele, tak jak Kościół jest poprzednikiem Chrystusa w Chwale. 

Mat.17:16 Nie mogli uzdrowić=> Tym sposobem lud Boży znajduje się w dolinie zamieszania i w walce z 
pożądaniem ciała i diabła, podczas, gdy oczami wiary spoglądają na wierzch góry uwielbionego 
Pana i spodziewają się być z Nim połączeni w chwale Jego Królestwa. 

Mat.17:18 Uzdrowiony jest=> Ebinos, jako jest w wyrazie "duch" - "A gdy przyjdzie on duch". 

Mat.17:20 Tej górze=> Królestwo onego złego. 

Mat.17:27 Za mnie i za siebie=> Chrystus Pan nie chciał w cudowny sposób zaspokajać swoich potrzeb, 
gdy był kuszony. 

Mat.18: 1 Onej godziny=> Wkrótce po wydarzeniu na górze przemienienia. Po zakosztowaniu rzeczy 
duchowych, następują ziemskie doświadczenia i trudności, które służą do naszego 
wypróbowania i ćwiczenia. 

Mat.18: 2 A zawoławszy dziecię=> Aby nam dać zrozumieć jakimi mamy być w pokorze i usposobieniu. 

Mat.18: 3 Nawrócicie=> Odwrócicie się, zmienicie wasze obecne usposobienie co się tyczy waszego 
starania o miejsce w Królestwie. 
Jako dzieci=> Szczerego serca, pokorni, prawdziwi, wolni od ambicji i współzawodnictwa, wierni, 
posłuszni, miłujący, dający się uczyć, bez zdrady, oziębli na światowe stanowiska i odznaczenia. 

Mat.18: 4 Jako to dziecię=> "Jako dopiero narodzone niemowlątka, abyście szczerego mleka Słowa 
Bożego pożądali, abyście przez nie urośli", 1 Piotra 2:2. 
Ten jest największym=> Będzie najwięcej wywyższony. Pokora i usposobienie przyrównane do 
dziecinnego powinno być uważane w braciach jako dowód ich wielkości. 

Mat.18: 5 Kto by przyjął=> Uznał i okazał mu względy. 
Jedno takie dziecię=> Takiego ucznia z takim usposobieniem i takiego charakteru. 
W imieniu moim=> Ponieważ jest moim uczniem. 

Mat.18: 6 Kto by zaś zgorszył=> Skandalon. Był powodem jego potknięcia się, uczynił mu szkodę, zastawił 
na niego sidło, lub przyczynił się do jego upadku i szkody ponad doczesny żywot. 
Jednego z małych=> Którzy o sobie mało wyobrażają, pokorni i szczerego serca. 
Pożyteczniej by było=> Ponieważ tego rodzaju krzywda nie oddziałałaby na jego egzystencję. 

Mat.18: 7 Biada światu=> Szczególnie podczas ucisku. 
Dla zgorszenia=> Skandalon. Bardzo wiele złego na świecie powstaje z powodu tych sideł, 
sprowadzających wiele złego, obmowy, oczerniania i potępiania. Rozmyślne zgorszenia i 
występowanie przeciwko światu lub przez unikanie go. 
Zgorszenia przyjść=> Ponieważ serca ludzkie są złe. 
Biada człowiekowi=> Rozmyślnie grzeszącemu. 

Mat.18: 8 Jeżeli ręka twoja=> Jakakolwiek wygoda, przyjemność, cenniejsza jest jak ręka. 
Albo noga twoja=> Coś tak pożyteczne jak noga. 
Gorszy cię=> Przez zadośćuczynienie tej rządzy miał stracić przyszły żywot. Byłoby przyczyną i 
przyniosło szkodę na charakterze, lub skłoniłoby kogo do zgorszenia. 
Lepiej jest=> Byłoby lepiej, jeżeli potrzeba ponieść taką ofiarę. 
Wejść do żywota=> Żywota wiecznego, co stoi w przeciwieństwie do wiecznej śmierci 
wyobrażonej przez "gehennę". 



Ognia wiecznego=> Wieczne zniszczenie, co symbolizuje ustawicznie gorejący ogień w dolinie 
Gehenny, gdzie wszelkie nieczystości i odpadki z Jerozolimy były niszczone. 

Mat.18: 9 Jeśli oko twoje=> Cokolwiek tak ważnego jak oko. 
Ognia piekielnego=> Ogień gehenny znaczy zupełne zatracenie. 

Mat.18:10 Nie gardzili=> W jakikolwiek sposób czynili szkodę lub prześladowali. 
Z tych maluczkich=> Czyli pokornych. 
Aniołowie ich=> "Zatacza obóz anioł Pański około tych" co są Jego. "Izali aniołowie nie są na 
usługi", Psalm 34:8, Żyd. 1:14. Za ilustrację może posłużyć widzenie dane słudze Eliasza. 
Na oblicze=> Znaczy, że mają przystęp do Boga. Duchowe istoty widzą Boga, "którego żaden z 
ludzi nie widział, ani widzieć może", 1 Tym. 6:16. 

Mat.18:11 Co było zginęło=> Zginął raj i istnienie na ziemi. 

Mat.18:12 Sto owiec=> Całe Małe Stadko. 

Mat.18:15 Strofuj go=> Lecz nie masz prawa go potępić, lub sądzić przed czasem. Nie znaczy to, żeby go 
wystawiać na wstyd, lub gromić go, lecz żeby przestał czynić źle i jeżeli przez to uczynił 
krzywdę, by mógł nagrodzić. 
Między tobą i onym=> Prywatnie, bez uprzedniego rozpowiadania innym. Jest to udowodnioną 
zasadą, że na przestępców prawa lepiej oddziaływa napomnienie prywatne, niżeli publiczne. 

Mat.18:16 Jednego, albo dwóch=> Nieuprzedzonych braci, niekoniecznie muszą być starszymi. Bez 
uprzedniego objaśniania sprawy, przed przybyciem do oskarżonego. 

Mat.18:17 Zborowi=> Jeżeli sprawa jest ważna. W obecności oskarżonego. Pierwej jednak powinni być 
starsi poinformowani o faktach. 
Zboru nie słuchał=> Gdyby ignorował decyzję zboru. 
Jako celnik=> Żeby był pozbawiony społeczności braterskiej. Szczególnie uczestnictwa w 
obchodzeniu pamiątki śmierci naszego Pana. Lecz nie ma być źle traktowany, lub żeby mu 
szkodzić. Starać się, by nie mówić źle o nikim. Trzymać go z daleka od społeczności, aż uzna 
zło, które uczynił i naprawi zło na ile to możebne. 

Mat.18:18 Rozwiązane i na niebie=> Tym sposobem zagwarantowana jest decyzja apostołów przez władzę 
z nieba, co było przez nich uznane za właściwe lub niewłaściwe. 

Mat.18:20 Dwaj albo trzej=> Bez względu, czy który z nich jest starszym zboru. 
Zgromadzeni w imię moje=> "Tedy rozmawiali o tym ci, którzy się boją Pana, każdy z bliźnim 
swoim i obaczył Pan i usłyszał", Malachiasz 3:16. 
Tam jestem=> "Nie opuszczajcie społecznego zgromadzenia", Żyd. 10:25. 

Mat.18:23 Królestwo niebieskie=> Nominalne królestwo Boże. 
Sługami=> Poborcy podatków wyobrażają usprawiedliwionych i poświęconych dzieci Bożych, 
którym zostało powierzone szafarstwo darów Bożych. 

Mat.18:24 10 000 talentów=> Około 9 000 000 dolarów. 

Mat.18:27 Tedy=> Jak tylko dłużnik prosił o litość, co pokazuje, że Pan Bóg nie odpuści naszych grzechów, 
aż my przyznamy się do nich i prosimy o przebaczenie. 

Mat.18:28 Wszedłszy on sługa=> Wyobraża wielkie grono, albo tych, co grzeszą na śmierć. 
Sto groszy=> Sto denarów, co równa się około 16 dolarów. 

Mat.18:34 Podał go katom=> Dozorcy więzienia na Wschodzie byli przyzwyczajeni męczyć swych 
więźniów. Ci zapewne wyobrażają szatana, któremu będą oddani na zatracenie ciała wszyscy 
słudzy Boga, którzy nie będą dobrowolnie postępować według ducha Bożego. 
Ażby oddał wszystko=> Zupełne ofiarowanie przyrzeczone Bogu. Lub możebne karę śmierci 
jaka ciąży na rodzaju ludzkim i stąd śmierć wtóra dla rozmyślnych grzeszników, którzy uczynili z 
Bogiem przymierze. 

Mat.18:35 Z serc waszych=> A nie tylko ustami. 

Mat.19: 6 Bóg złączył=> Jako typ na wieczną spójnię Chrystusa z Kościołem. 

Mat.19: 9 Opuścił żonę=> Otrzymał rozwód. 
Cudzołoży=> Ślub Nowego Stworzenia podobny jest do tego, jaki jest między Chrystusem a 
Kościołem, to jest wieczny. 

Mat.19:10 Jeżeli taka sprawa=> Jeżeli małżeństwo jest tak obowiązujące, nie może być złamane. 

Mat.19:12 Którzy się sami urzezali=> Figuralnie, którzy postanowili nie żenić się, lecz pozostać w celibacie. 

Mat.19:16 A oto jeden=> Jest przypuszczenie, iż to był Łazarz, którego Jezus wzbudził od umarłych. 

Mat.19:17 Czemu zowiesz mnie dobrym?=> Chyba, że wierzysz w swoim sercu, że jestem Synem Bożym, 
a nie obłudnikiem, ani bluźniercą lub oszustem. 
Tylko jeden to jest Bóg=> I ci, co są z Nim w zupełnej harmonii. 
Przykazań=> Prawo Zakonu było jeszcze obowiązujące i jeszcze nie zostało "przybite do 
krzyża". 

Mat.19:19 Jako siebie samego=> Nie mówi: "Lepiej jak siebie". Chrystus Pan poświęcając samego siebie 
za nas, czynił więcej niżeli to prawo wymagało. 



Mat.19:21 Rozdaj ubogim=> "Rządząc się rozsądkiem", jako przystoi na szafarzy Bożych. "Miłość jest 
wypełnieniem Zakonu", Rzym. 13:10. 

Mat.19:22 Odszedł smutny=> Nowoczesna teologia przyznać by musiała, iż ten młodzieniec poszedł na 
wieczne męki, pomimo, iż to był człowiek moralny i przykładny do wysokiego stopnia. Wyżej stał 
od innych, tak wówczas, jak i za naszych czasów. 

Mat.19:23 Bogaty=> Taki, co posiada pieniądze, talent lub zdolności umysłowe. 
Z trudnością=> Z powodu swej ufności w bogactwa, zamiast mieć ufność w Bogu. Z powodu 
pychy, którą bogactwo wytwarza, sprowadza przyjaciół i z tego powodu większą musi być 
uczyniona ofiara. 
Królestwo niebieskie=> Na pewno nie nominalny kościół, ponieważ prawie wszyscy bogaci 
ludzie należą do któregokolwiek z tych kościołów. 

Mat.19:24 Ucho igielne=> Mała brama starożytnych miast, otwierana w porze nocnej. Wielbłąd mógł wejść 
przez nią, lecz rozjuczony i na kolanach. 

Mat.19:26 Wszystko możebne=> Bóg przygotował doświadczenie dla bogaczów w Tysiącleciu. 

Mat.19:28 W odrodzeniu=> Palingenesia, znaczy restytucja, naprawienie, odnowienie, ogólne odrodzenie 
w Tysiącleciu, gdy świat ludzkości powstanie od umarłych. 
Syn Człowieczy usiądzie=> Odpocznie bezpiecznie. "Odpocznienie Jego sławne będzie", Izaj. 
11:10. 
Na stolicy=> Obejmie władzę, panowanie. 
Chwały swojej=> Chwałę natury Bożej. 
Na 12 stolicach=> Osiągnięcie udziału w panowaniu i władzy. 

Mat.19:29 Opuścił domy=> Nie możemy z tego wyciągać błędnego pojęcia, jakoby Pan Jezus żądał od 
nas, aby nasze ofiarowanie działo się kosztem innych. Byłoby niewłaściwe pozbawiać nasze 
rodziny potrzebnych rzeczy doczesnych, lecz gdy te obowiązki zostały przez nas załatwione, 
pozostałe należą się Bogu. 
Stokroć więcej=> Jest obiecana stokrotna nagroda za rzecz opuszczoną. Im większe doczesne 
nasze poświęcenie i strata, tym jest większa nagroda tak doczesna, jak i w przyszłości. Ci zaś, 
co nic nie poświęcili, nie mogą spodziewać się nagrody. Jeżeli ktoś mało otrzymuje od Pana w 
teraźniejszym czasie, to może mieć małą nadzieję uczestnictwa w Królestwie dlatego, że tacy 
mało poświęcali dla Pana. 

Mat.19:30 Wielu=> Ojcowie święci, którzy będą stanowić ziemską fazę Królestwa. 
Pierwszych=> W porządku rozwoju, będą w łasce podczas wieku ewangelicznego. 
Będą ostatnimi=> Wielkości stanowiska w czasie zakładania Królestwa w Tysiącleciu. 
Ostatni=> Niebiańscy władcy, którzy nie zostali w terminie rozwinięci, aż dopiero potem to 
nastąpiło. Adam i Ewa prawdopodobnie będą ostatnimi z rodu ludzkiego, którzy będą wzbudzeni 
z umarłych. Ostatni z tych co umrą, prawdopodobnie pierwsi zostaną wzbudzeni. 

Mat.20: 1 Najmować robotników=> Gorliwych poświęconych dzieci Bożych. 
Do winnicy swojej=> Którzy by wiernie zużytkowali swój czas i energię w służbie Bożej. 

Mat.20: 2 A zmówiwszy się=> Rodzaj naszej nadziei był jasno zrozumiany przez pierwotny Kościół, lecz 
następnie poszło w zapomnienie. 
Od grosza=> Chwała Królestwa. 

Mat.20: 3 Na rynku=> "Agora", słowo greckie w źródle słów "Agorazo", znaczy: odkupiony, kupiony. 

Mat.20: 6 O jedenastej godzinie=> Ostatniej godziny. 
Znalazł drugie=> Wielka liczba z różnych denominacji uczyniła zupełną ze siebie ofiarę Bogu do 
1881 roku i ci byli doświadczeni i przyjęci, lub odrzuceni i zastąpieni innymi. To miało trwać tak 
długo, jak długo drzwi miały być otwarte. 

Mat.20: 7 Nie najął nas=> Spóźniliśmy się by być przyjętymi do służby, gdy był czas powołania 
wyznaczony. 
Do winnicy=> Jak długo drzwi sposobności służenia stoją otworem. "Przychodzi noc, gdy żaden 
nie będzie mógł sprawować", Jan 9:4. 
A co będzie sprawiedliwego=> Te wyrazy nie znajdują się w starych manuskryptach. 

Mat.20:16 Pierwszymi - ostatnimi=> Patrz komentarz Mat. 19:30. 
Wielu jest wezwanych=> Nie wszyscy byli powołanymi. 

Mat.20:20 Z synami swoimi=> Jakub i Jan podobno byli Jezusa kuzynami. 
Po lewicy=> Jest możebne, że jedno z tych miejsc było zachowane dla apostoła Pawła. 

Mat.20:22 Nie wiecie o co prosicie=> Nie możecie wyrobić sobie pojęcia o błogosławieństwach, jakie będą 
udziałem uczestników Chrystusowych w Jego Królestwie. 
Możecie pić kielich?=> Czy chcecie pić upokorzenia i cierpienia? "Izali nie mam pić kielicha, 
którego mi Ojciec nalewa". 
Chrztem=> Chrzest śmierci. 
Możemy=> Jesteśmy gotowi i poświęcimy wszystko, by postępować Twoimi śladami Panie. 



________________________ 
MANNA - 22 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Odwaga Pana na wąskiej drodze napełnia nas podziwem. Jak silnym był Jego charakter! On nie 
myślał o odwrocie, ale całkowicie się oddał wypełnianiu woli Swego Ojca, ofiarowaniu Samego 
Siebie w interesie innych. Apostołowie mieli przed sobą szlachetny wzór - wielkości w pokorze i 
zwycięstwa poprzez posługę. Byłoby dobrze, gdybyśmy dokładnie zapamiętali, że jeżeli nie 
uczestniczymy w Jego kielichu, nie będziemy też uczestniczyć w Jego Królestwie chwały. 
Traktujemy więc wszystkie inne sprawy jako stratę i śmiecie, aby tylko otrzymać to konieczne 
doświadczenie. A jeśli ono nadejdzie "niech nam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na 
nas przychodzi ku doświadczeniu naszemu, jakoby co obcego na nas przychodziło". Przeciwnie, 
zostaliśmy powołani w tym celu, aby teraz cierpieć z Panem, a w przyszłości być z Nim w 
Królestwie. 
---------------------- 

Mat.20:23 Którym jest zgotowano=> Możebne dla Jana i Pawła. 

Mat.20:26 Nie tak między wami=> Lecz tak jest w papiestwie. 
Będzie sługą waszym=> Diakonos, diakon, sługa. 

Mat.20:27 ________________________ 
MANNA - 23 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Wśród pogan władcy są panami, którzy nie służą, lecz bywają obsługiwani. Ale wśród 
naśladowców Jezusa sprawa służenia jest odwrócona, ponieważ ten, kto najwięcej służy 
powinien być najwyżej oceniony. Co za piękno występuje w Boskim porządku rzeczy! Wszyscy 
prawi ludzie mogą całkowicie podzielać zasady tutaj przedstawione! Jak bardzo racjonalne i jak 
przeciwne są one duchowi tego świata. Istotnie, naśladowcy Pańscy w swej gorliwości 
świadczenia dobrych uczynków są szczególnym ludem, służą bowiem jeden drugiemu i czynią 
dobrze wszystkim ludziom, gdy mają sposobność. 
---------------------- 

Mat.20:28 Aby służył=> Innym ludziom. 
I aby dał=> Jezus stając się człowiekiem nie był jeszcze okupem. 
Duszę swą=> Psyche, istotę, samego siebie. 
Na okup=> Lutron-anti, znaczy cenę równoważną. 
______________________  
MANNA - 1 MAJA 
---------------------- 
Jeżeli jesteśmy poświęceni Panu, to każda ofiara z naszych słusznych praw i korzyści na rzecz 
nas samych jako chrześcijan, na rzecz małżonka lub dzieci, ojca lub matki, bliźnich lub przyjaciół 
czy braci w Chrystusie jest traktowana przez Pana jako złożona Jemu. Tymczasem, gdyby te 
same usługi były świadczone z innych pobudek, przez kogoś nie usprawiedliwionego i nie 
poświęconego Panu lub świadczone na korzyść pewnych jednostek, a nie jako ofiara Panu, to 
nie byłyby policzone nam, Jego naśladowcom, jako ofiary. 
---------------------- 

Mat.20:30 Synu Dawidowy=> Długo oczekiwany król z linii Dawida - Mesjasz. 

Mat.20:31 Gromił ich=> Gdy ktoś duchowo ślepy woła o pomoc, wtedy na pewno znajdzie się ktoś taki, 
nawet spomiędzy przyjaciół Bożych, który będzie go raczej gromić niż zachęcać. 

Mat.20:32 Zawołał ich=> Dając takim sposobność udziału w Jego dziele. 

Mat.20:33 Otworzył oczy nasze=> Dziś wielu w odpowiedzi na podobne pytanie nie żąda podobnych 
rzeczy, ale raczej woleli by otrzymać bogactwa, zaszczyty, sławę od ludzi i doczesne 
błogosławieństwa. 

Mat.20:34 Przejrzały oczy ich=> Jedynie Wieli Lekarz z góry jest zdolny otworzyć oczy umysłu i 
wyrozumienia. 

Mat.21: 5 Król twój idzie=> "Król królujących i Pan panujących", 1 Tym. 6:15. "Dziś dwojako opowiadam 
nagrodę", Zach. 9:12. To okazanie królewskiej władzy na wiosnę roku pańskiego 33, figuruje 
powstanie ze snu świętych w roku 1878 n.e. 

Mat.21: 8 Wielki lud=> Tym sposobem wybrał swego Baranka Wielkanocnego dziesiątego dnia miesiąca 
nisan. 

Mat.21: 9 Synowi Dawidowemu=> Obiecany król z linii Dawida - Mesjasz. 

Mat.21:12 Do kościoła=> Wyobraża oczyszczenie poświęconej klasy Świątyni od roku 1878 n.e., gdzie 
wszelka samolubna i zmysłowa myśl, jak i wszelka światowość musiała być usuniętą, aby 
Świątynia, która jest mieszkaniem Bożym mogła być czystą. 
Wygnał=> Każdemu prawemu Żydowi przysługiwało to prawo. 



Sprzedające=> Pozafiguralne oczyszczenie teraz się odbywa i oddziaływa na tych, co handlują 
świętymi rzeczami. 
Pieniędzmi handlowali=> Figura na tych, co okradają lud i biorą od niego pieniądze za rzeczy, 
które nie są pokarmem. 

Mat.21:13 Jaskinię zbójców=> Figura na ludzi, którzy okradają Boga i otrzymują pieniądze od ludu 
podstępem. 

Mat.21:14 Uzdrowił je=> Wyobraża otwieranie oczu i leczenie duchowo chorych szczególnie od roku 1878. 

Mat.21:15 I dzieci=> Wyobraża maluczkich Pańskich w teraźniejszym czasie żniwa, których chwalenie i 
wysławianie Boga napełni prawdziwą Świątynię Bożą niezadługo. 
Rozgniewali się=> Wyobraża niezadowolenie i gniew kleru w obecnym czasie, ponieważ 
poselstwo żniwa jest głoszone. 

Mat.21:19 Figowe drzewo=> Reprezentuje naród żydowski. "Z drzewa figowego bierzcie przypowieść", 
Mat. 24:32. 

Mat.21:21 Tej górze=> Królestwo onego złego. 
Rzuć się w morze=> Pochłonięte w anarchii. 

Mat.21:22 O co byście prosili=> Dzieci Boże prosić będą tylko o te rzeczy, które Bóg obiecał w Słowie 
swoim. 

Mat.21:33 Człowiek niektóry=> Bóg Jehowa. 
Nasadził winnice=> Naród żydowski figuruje chrześcijaństwo w czasie żniwa wieku 
ewangelicznego. "Winnicą ... Pana Zastępów jest dom izraelski", Izaj. 5:7. 
Płotem ogrodził=> Otrzymał Prawo Boże, proroctwa, szczególniejszą opiekę i nadzór. 
Wkopał prasę=> Wyobraża naukę i ceremonię świątnicy. 
Zbudował wieżę=> Strażnicę, która wyobraża proroków. 
Winiarzom=> Nauczonym w Piśmie i faryzeuszom, którzy siedzieli na stolicy Mojżeszowej. 

Mat.21:34 Czas=> W którym należało spodziewać się owoców. 
Posłał sługi=> Proroków i nauczycieli. 
Pożytki jej=> Dziękczynność, posłuszeństwo, miłość, pokorę, itp. 

Mat.21:37 Syna swego=> Jezusa Chrystusa. 
Będą się wstydzić=> Należało się spodziewać, iż Go uczczą. 

Mat.21:38 Lecz winiarze=> Najwyżsi kapłani i starsi ludu. 
Między sobą=> Prywatnie, oszukańczo. 
Ten ci jest dziedzic=> Ten człowiek ma się za Mesjasza. 
Otrzymamy dziedzictwo=> Zatrzymamy nasze urzędy i władzę. 

Mat.21:41 Innym winiarzom=> Jak Chrystus Pan, Jego apostołowie i inni nauczyciele ewangelicznego 
Kościoła. 

Mat.21:42 Kamień=> Wierzchni. Chrystus Jezus, główny Kamień Bożego domu, wzór dla wszystkich. 
Kamień obrażenia i Opoka odtrącenia. 

Mat.21:43 Królestwo Boże=> Duchowa władza nad ziemią. 
Będzie odjęte=> "Czego Izrael szukał, tego nie dostąpił", Rzym. 11:7. 
Dane narodowi=> Przynoszącemu pożytki. "Narodem świętym, ludem nabytym", 1 Piotra 2:9. 

Mat.21:44 Kto by=> Kościół żydowski w czasie żniwa ich wieku i nominalny kościół chrześcijański w czasie 
żniwa wieku ewangelicznego. "Kamieniem obrażenia i opoką odtrącenia obydwom domom 
izraelskim", Izaj. 8:14. 
Na kogo by=> W Tysiącleciu. 
On upadł=> Po wyniesieniu do chwały i mocy. 
Zetrze go=> Zniszczy doszczętnie przez wtórą śmierć. 

Mat.22: 2 Człowiekowi królowi=> Bogu Jehowie. 
Synowi swemu=> Panu Jezusowi. 

Mat.22: 3 Posłał sługi=> W ciągu trzech i pół roku misji naszego Pana. 
Aby wezwali=> Naród żydowski (lecz pogardzili dobrem Pańskim). 

Mat.22: 4 Znowu posłał=> W następne trzy i pół roku po ukrzyżowaniu Jezusa do nawrócenia się 
Korneliusza. 
Obiad mój nagotowałem=> Dobre rzeczy należące do duchowej fazy Królestwa Bożego. 
"Skosztujcie a obaczcie, jako jest dobry Pan", Psalm 34:9. 
Co było karmnego=> Okup został zapłacony. Cielec reprezentował Pana Jezusa. 

Mat.22: 7 Wytracił morderców=> Najgorszych z żydowskiego narodu. 
Miasto ich spalił=> Doszczętnie zniszczył przy końcu żniwa żydowskiego (w roku 69-70). 
Miasto ich=> Ich rząd został zniszczony. 

Mat.22: 9 Rozstajne drogi=> Między narody pogańskie, poza obręb miast izraelskich. 

Mat.22:10 Złe i dobre=> Zdatne i niezdatne. "Sieć, gdy była pełna, wyciągnięto ją na brzeg i siedząc 
przebierano. Dobre ryby do naczyń, a liche rzucano precz", Mat. 13:48. 



Napełnione gośćmi=> Właściwa i potrzebna liczba gości była zaproszona zanim Król przyszedł 
zrobić ich przegląd. Nie byłoby miejsca dla nikogo od roku 1881, gdyby nie z powodu tych, co 
okazali się niegodnymi i zostali usunięci z izby gościnnej. 

Mat.22:11 A wszedłszy król=> W roku 1878 i od tego czasu, który jest równolegle z tym, gdy nasz Pan 
figuralnie objął urząd Króla żydowskiego. 
Aby oglądał gości=> Którzy przyjęli zaproszenie w czasie żniwa Kościoła, bo "sąd rozpocznie się 
od domu Bożego", 1 Piotra 4:17. 
Zobaczył człowieka=> Wyobraża klasę ofiarowaną, która dla swej wysokomyślności i braku 
poświęcenia doszła do zaparcia okupu, a tym samym figuralnie okazała się na uczcie w ramach 
własnego usprawiedliwienia. 
Szatą weselną=> Przypisaną sprawiedliwość Chrystusa. U Żydów przyjęty był zwyczaj dawania 
gościom szat weselnych z białego płótna 

Mat.22:12 A on zamilkł=> Nikt nie może przyjść do znajomości o obecności Chrystusa i innych rzeczy 
głębokich, gdyby nie posiadał wpierw szaty usprawiedliwienia. 

Mat.22:13 Związawszy go=> Nie dozwolić mu dalej pozostawać w izbie gościnnej. 
Nogi i ręce=> Pozbawiając go wszelkiego wpływu. 
Ciemności zewnętrzne=> Poza obrębem prawdy, aby otrzymał swój dział w wielkim ucisku, a nie 
do wewnątrz ognia piekielnego. 
Tam będzie=> Niezadługo od roku 1898. 
Zgrzytanie zębów=> Wielki kłopot, smutek, boleść i ucisk po całym chrześcijaństwie. "Ludzie 
szaleć będą ze strachu i oczekiwania tego, co na cały świat przypadnie", Łukasz 21:26. "Słysząc 
to, wściekali się w sercach swoich i zgrzytali na niego zębami", Dz.Ap. 7:54. 

Mat.22:14 Wielu wezwanych=> Lecz nie wszyscy byli powołani do wysokiego powołania, będąc pierwotnie 
usprawiedliwieni. Tylko mała liczba okazała się godną łaski, do której zostali powołani. 
Lecz mało=> Z tych usprawiedliwionych (tymczasowo), uczyniło niezbędne poświęcenie się (oto 
idę czynić wolę Twoją o Boże). 
Wybranych=> Spłodzonych z ducha świętego i przysposobionych za synów Bożych. 

Mat.22:15 Faryzeuszowie=> Którzy sekretnie głosili ludowi, że Żydzi, jako lud Boży nie powinni płacić 
podatków obcym władcom. 

Mat.22:16 Zwolennicy Heroda=> Byli Ismaelitami a nie Żydami i stali po stronie Heroda, uznając 
zwierzchnictwo Rzymu. 

Mat.22:17 Powiedz nam=> Niekiedy najbardziej sprzeczne pojęcia gotowe do współdziałania przeciw 
prawdzie. 
Godzili się=> Według prawa Mojżeszowego. 

Mat.22:18 Czemuż kusicie mnie?=> Dlaczego próbujecie mnie usidlić? To było wielką niedorzecznością dla 
człowieka upadłego starać się usidlać człowieka doskonałego. 

Mat.22:21 Co cesarskiego=> "Komu podatek, temu podatek", Rzym. 13:7. Sprawy światowe możemy 
zostawić spokojnie światu. 
Co Bożego Bogu=> Z tego jest nauka dla ludu Bożego, aby spraw religijnych nie mieszać ze 
sprawami światowymi. 

Mat.22:23 Saduceusze=> Agnostycy, niedowiarkowie. 

Mat.22:30 Przy zmartwychwstaniu=> Anastasis, znaczy całe, zupełne powstanie ze śmierci. 
Jako aniołowie=> Bezpłciowi, przyprowadzeni do stanu, w którym był Adam zanim była 
stworzona Ewa. Jak aniołowie nie umierają, tak i przyprowadzeni do doskonałości ludzie 
umierać nie będą (chociaż jedni i drudzy podlegać będą śmiertelności, to będąc Bogu 
posłusznymi, umierać nie będą). 

Mat.22:31 O powstaniu umarłych=> Tylko umarli potrzebują zmartwychwstania. Czy nie byłoby 
niedorzecznością ze strony Pana powiedzieć: "Co się tyczy zmartwychwstania żywych". 

Mat.22:32 Bogiem umarłych=> Pan Jezus nie wspominałby o istotach, które przestały istnieć. 
Ale=> Jest Bogiem. 
Żywych=> Z Jego punktu zapatrywania oni tylko śpią. 

Mat.22:37 Będziesz miłował=> Z powodu, iż to przykazanie nie było przestrzegane, przyjdzie czas 
wielkiego ucisku. "Miłość jest wypełnieniem Zakonu" Bożego, Rzym. 13:10. 
Pana Boga=> Boga Jehowe. 
Ze serca wszystkiego=> Taka miłość nie czeka na rozkaz, lecz jest gotową do usług. 
Posłuszeństwo Chrystusa tej części Zakonu uczyniło Go zdolnym wypełnić Prawo Zakonu, a 
przez to stał się dziedzicem Przymierza Abrahamowego, a jednocześnie stał się Odkupicielem 
rodu ludzkiego. Pan Jezus w ten sposób określił dziesięć przykazań, które są treścią Prawa 
Zakonu. Ostatecznie to Prawo będzie obowiązywało wszystkich, którzy osiągną żywot wieczny 
na jakimkolwiek poziomie. 
Ze wszystkiej duszy=> Całym sobą. 



Mat.22:39 Jako samego siebie=> Zobacz komentarz Mat. 19:19. 
______________________  
MANNA - 1 GRUDNIA   
-------- 
Jeśli nie chcielibyście, żeby wasz bliźni podejrzewał was i obmawiał, sami nie powinniście tego 
czynić. Zakon Pański nakazuje, by nikt z objętych Jego Przymierzem nie wypowiadał żadnych 
podejrzeń przeciwko bliźniemu. Jeśli jednak podejrzenie nasuwa się na umysł wskutek 
skojarzonych okoliczności, to nowy umysł powinien szybko, z wrodzoną życzliwością, 
zakwestionować podejrzenia, biorąc pod uwagę możliwość występowania mylnej informacji lub 
opacznego tłumaczenia i rzekomą winę zawsze podawać w wątpliwość.   
-------- 

Mat.22:43 Dawid w duchu=> W natchnieniu. 

Mat.22:44 Pan=> Bóg Jehowa. 
Rzekł Panu memu=> Adon, mistrz, władca i tyczy zmartwychwstałego Chrystusa. 
Po prawicy mojej=> Stanowisko łaski i władzy. 

Mat.22:45 Nazywa Panem=> Adon, mistrz. 

Mat.23: 2 Nauczeni w Piśmie=> Przedstawiciele Prawa Mojżeszowego. 
I faryzeusze=> Prawni instruktorzy ludu. 
Na stolicy Mojżeszowej=> Aż do czasu odrzucenia domu żydowskiego roku pańskiego 33, co w 
pozafigurze wyobraża synody, konsylia, itp. aż do roku 1878 n.e., kiedy mistyczny Babilon został 
przez Boga odrzucony do załatwiania różnych spraw, a na jego miejsce ustanowiony jest 
Chrystus, który będzie załatwiał wszelkie sprawy w Tysiącleciu przez własne przewody. 

Mat.23: 8 Nie nazywajcie mistrzami=> W duchowieństwie takie tytuły jak "doktor" lub "wielebny", itp. są 
znakami niewierności. 
Wyście wszyscy braćmi=> Bez oficjalnych tytułów lub specjalnego stroju, sługami a nie 
panującymi nad dziedzictwem Bożym. 

Mat.23: 9 Nie nazywajcie ojcem=> Duchowieństwo to przykazanie łamie. 

Mat.23:10 Nie nazywajcie mistrzami=> Nie dawajcie ani przyjmujcie jakichkolwiek tytułów. 

Mat.23:11 Będzie sługą waszym=> Diakonos, diakon, ministrant. 

Mat.23:12 Będzie poniżony=> Jak zostało pokazane na szatanie. Nadętość lub wyniosłość musi z czasem 
przyjść na właściwy poziom. Wielkie poniżenie oczekuje wyniosłość i pretensję papiestwa. 
Kto by się poniżył=> Jak to uczynił Chrystus, żeby stać się Zbawicielem Świata. Będąc 
wystawiony na różne trudności ponosił urągania i złorzeczenia. 
Będzie wywyższony=> Niekoniecznie na najwyższe stanowisko. Zgromadzenia powinny 
przestrzegać tego prawa przy wyborze starszych. "Uniżajcie się przed wszechmocną ręką Bożą, 
aby was wywyższył czasu swego", 1 Piotra 5:6. 

Mat.23:13 Sami nie wchodzicie=> Starszy syn "nie chciał wejść", ażeby powitać marnotrawnego syna, który 
powrócił. "Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Bożego", Mat. 21:31. 

Mat.23:14 Pożeracie domy wdów=> Korzystając ze sposobności, gdy zmuszone z potrzeby coś sprzedać (i 
dać księdzu za to, czego nie kupuje, na przykład za modlitwę). 

Mat.23:15 Obchodzicie morze i ziemię=> Wysyłając do różnych krajów misjonarzy. 
Nowego Żyda=> Prozelitę. Nawrócić na fałszywe teorie i nauki przynoszące szkodę. 
Synem zatracenia=> Gehenna, znaczy zniszczenie, wtóra śmierć. 
Niżeliście sami=> Skutek głoszenia pustych sekciarskich argumentów w pewnej miejscowości w 
Indiach spowodowała, że cała okolica odwróciła się od pogaństwa, ale popadła w zupełne 
niedowiarstwo. 

Mat.23:18 Przysiągł na ołtarz=> Typ na ofiarę okupu. 

Mat.23:31 Żeście synowie=> Tym sposobem protestanci potępiają siebie, gdy starają się pozyskać, 
naśladować i współdziałać z papiestwem. 

Mat.23:33 Rodzaju jaszczurczy=> Gennema, oznacza: plemię. 
Mogli ujść=> Chyba, że zmienicie sposób postępowania. 
Ognia piekielnego=> Sądu gehenny, zatracenia. 

Mat.23:35 Abla sprawiedliwego=> Który figurował: Izaaka, Jakuba, duchowego Izraela - "klasę pszenicy". 

Mat.23:36 Zaprawdę powiadam=> Ponieważ sąd jest w moich rękach. 
Na ten naród=> Genea, na naród żyjący wówczas, jako wynik poprzednich przyczyn. 

Mat.23:38 Wasz dom=> Naród żydowski. 
Zostanie pusty=> Łaska jaką dotąd była wyłącznie dla was, zostanie odjęta. "Albowiem dziś (za 
dni Jezusa) opowiadam dwojako nagrodę", Zach. 9:12. Te słowa Jezus wypowiedział jako 
pierwszy czyn, gdy przyszedł do narodu żydowskiego jako ich Król roku pańskiego 33. Skutek 
nieprzyjęcia Go spowodował odrzucenie ich, to figuruje odrzucenie duchowego Izraela - 
chrześcijaństwa - w równomiernym czasie roku pańskiego 1878. 



Mat.23:39 Aż rzeczecie=> Z całego serca, jak to prorokował Dawid w Psalmie 118:26. 

Mat.24: 3 Kiedy się to stanie?=> Zniszczenie świątyni nastąpiło w roku 70 n.e. 
Co za znak?=> Jaka będzie wskazówka? 
Twego przyjścia?=> Parousia, znaczy obecność Chrystusa. 
dokonanie świata=> Koniec wieku Ewangelii. 

Mat.24: 5 Jam jest Chrystus=> Nie ma to znaczyć, że tylko Sabbatai Lewi ze Smyrny ze swoimi 400 
prorokami ogłosił się Mesjaszem w roku 1648, ale znaczy, że ktokolwiek rości pretensje do tego 
zwierzchnictwa jako głowa Kościoła Bożego, na przykład: papieże, carowie, synody, "obraz 
bestii", był lub jest narzędziem onego złego. 

Mat.24: 6 Wieści o wojnach=> Groźby, intrygi polityczne, itp. 
Nie trwożyli=> Lud Boży nie ma się trwożyć słysząc o pogłoskach wojennych, jakoby nadchodził 
koniec świata. 

Mat.24: 8 Początkiem boleści=> Dla Kościoła prawdziwego boleści rozpoczęły się z początkiem Wieku 
Ewangelii. 

Mat.24: 9 Tedy=> Podczas okresu ewangelicznego. 

Mat.24:10 A tedy=> Jak komentarz Mat. 24:9. 

Mat.24:11 Fałszywych proroków=> Różnych fałszywych nauczycieli. 

Mat.24:14 Będzie kazana=> Nie mówi, że będzie ona przyjęta przez ludzi. 
Po wszystkim świecie=> W roku 1861 sprawozdania towarzystw biblijnych wykazywały, że 
Ewangelia była ogłoszona we wszystkich językach. 
Na świadectwo=> Była opowiadana, a nie, żeby wszystkich nawrócić. 
Wszystkim narodom=> "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody", Mat. 28:19. 
A wtedy przyjdzie koniec=> Wydawania świadectwa dla powołania klasy Małego Stadka. Czas 
przyszedł, bo "żniwo jest końcem świata", Mat. 13:39. 

Mat.24:15 Gdy ujrzycie=> Gdy zrozumiecie, uznacie i poznacie. 
Obrzydliwość=> Człowiek grzechu, tajemnica nieprawości, antychryst, syn zatracenia, bestia, 
mały róg, papiestwo. Szczególnie to się odnosi do nauki o przeistoczeniu, czyli "transubstacji" 
podczas mszy i dopełnione przez różne teorie o własnym usprawiedliwieniu, które głoszą 
naśladowcy papiestwa. 
Stojącą na miejscu świętym=> Zajęła miejsce w kościele. 
Kto czyta=> Z czytelników. 
Niech uważa=> Niech się zastanawia, gdyż jest niebezpieczeństwo w złym wyrozumieniu o tej 
obrzydliwości (i można to sprawdzić w komentarzach rzymskich tłumaczy). 

Mat.24:16 W ziemi judzkiej=> W chrześcijaństwie, a nie w ziemi judzkiej, ponieważ ona jest górzystą. 
Na góry=> Znaczy górę Królestwa Chrystusowego. 

Mat.24:17 Na dachu=> Kto posiada wyższe życie, doświadczenie i wiarę, niżeli zwykły nominalny członek 
kościoła. 
Aby co wziął=> Jak tytuły, poszanowanie, pochwały, iż jest odpowiednim na swoim stanowisku. 
Z domu swego=> W którejkolwiek denominacji nominalnego kościoła, z którym ma się łączność. 

Mat.24:18 Kto na roli=> W świecie, nie będący członkiem kościoła. 
Niech się nie wraca=> By się przyłączyć do nominalnego kościoła. 
By wziął szaty swe=> Aby zapewnić sobie rzeczy wartościowe w ludzkim pojęciu. 

Mat.24:19 Brzemiennym=> Brzemienność duchowa, lecz spłodzenie nie było ze Słowa Prawdy, lecz z 
błędu, przeto płód ten nie jest uważany przez Boga za Jego dzieci, lecz za bękartów. 
I=> Kaznodziejom, nauczycielom szkół niedzielnych i tym podobnych. 
Piersiami karmiących=> Karmiący mlekiem Słowa Bożego, które często rozcieńczają i 
zaprawiają różnymi domieszkami, aby utrzymać swoje dzieci parafialne przy życiu, a tym 
sposobem karmiąc je, trują i głodzą prawdziwe duchowe niemowlątka. 

Mat.24:20 W zimie=> W ucisku, w którym kłopoty mistycznego Babilonu zaczynają się paleniem kąkolu w 
porze zimowej. 
Albo w sabat=> W Tysiącleciu. Im dalej i głębiej ktoś jest w tym Babilonie religijnym, tym trudniej 
z niego może się wydostać (a na to składają się warunki, które powstrzymują takie osoby do 
porzucenia go i zbliżenia się do Boga). 

Mat.24:21 Na on czas=> Jako naturalny wynik ludzkiego samolubstwa, ucisk z dopuszczenia Bożego 
odłożony został aż do czasu naznaczonego (do roku 1914). 
Wielki ucisk=> Straszny i ogólny, jakiego przedtem w narodach nie było. 
Ani potem nie będzie=> Ponieważ nie będzie więcej tego potrzeby. 

Mat.24:22 Skrócone te dni=> Czasu wielkiego ucisku. 
Dla wybranych=> Przez nich, lub dla nich, którzy w czasie właściwym będą mogli przyczynić się 
do ustanowienia pokoju. 
Będą skrócone=> Dzieło zniszczenia będzie ukrócone. 



Mat.24:23 Oto tu jest Chrystus=> I wskazują na papieża, cara, króla Anglii, synody, konferencję kościołów, 
na "obraz bestii". 
Albo tam=> W jakimś szczególniejszym miejscu. 

Mat.24:24 Znamiona i cuda=> Przy pomocy złych duchów w takiej mierze, iż spirytyści ani się spodziewają 
podobnych rzeczy. 
By można zwieść=> Przez namowę do porzucenia w uznaniu planu Bożego. Lecz nie będzie 
możebne, bo tym jedynie dana jest obietnica, iż otrzymają pomoc, łaskę i mądrość potrzebną. 
Wybranych=> Takich, którzy nie utracą swej korony, którzy powołanie i wybranie uczynili 
pewnym. Którzy wzięli na siebie zupełną zbroję Bożą i noszą ją. Klasa Wielkiego Grona na 
pewien czas okaże się częścią nominalnych wybranych. 

Mat.24:26 Oto na puszczy=> Niektórzy wierzą, że to w Palestynie. W komorach - spirytystycznych 
seansach. 

Mat.24:27 Jako błyskawica=> Słowo "astrape" nie znaczy błyskawicy, bo błyskawica bardzo rzadko błyska 
w poprzek nieba. Ten sam wyraz użyty jest w tekście: "Jeśli tedy wszystko ciało twoje jasne, że 
cię jako świeca blaskiem oświeca". Jasna światłość, słońce. 
Wychodzi od wschodu=> Bez hałasu i jest zauważone przez tych, którzy najpierw przebudzili 
się. I nie może być skryte bądź w odosobnionym miejscu, lub w prywatnym pokoju. 
Ukazuje się aż na zachód=> Wszędzie stopniowo, wyprowadzając na jaw prawdę odnoszącą się 
do wszystkiego, w dalsze strony Zachodu. 
Tak będzie przyjście Syna Człowieczego=> Parousia, znaczy obecność Syna Człowieczego, 
który według ciała po matce był synem Adama. 

Mat.24:28 Ścierw=> Ciało, pokarm. 
Orły=> Ludzi, którzy mają dobry wzrok i apetyt. 

Mat.24:29 Onych dni=> Prześladowania przez papiestwo 1260 lat. 
Słońce=> Symbolizuje światło Ewangelii, prawdę, a tym samym Jezusa Chrystusa. 
Zaćmi się=> Patrz komentarz Joela 2:31. 
A księżyc nie da jasności=> Tamże u Joela. 
I gwiazdy=> Figurują fałszywe gwiazdy, gwiazdy błąkające się, nauczyciele roszczący pretensje 
do władzy, którą posiadali natchnieni od Boga apostołowie, "dwanaście gwiazd", Obj. 12:1. 
Padać będą z nieba=> Literalnie wypełniło się w roku 1833 dnia 13 listopada, gdy deszcz 
meteorytów pokrył ziemię na przestrzeni 11 000 000 mil kwadratowych. Symbolicznie wyobraża 
to duchowych nauczycieli odstępujących od duchowych nauk, a okazujących większe 
zainteresowanie w rzeczach ziemskich, np. w polityce, sprawach socjalnych, itp. 
Moce niebieskie=> Systemy religijne i różne wierzenia. 

Mat.24:30 Tedy=> Onego czasu, który miał nadejść. 
Ukaże się znamię=> Seemion - znaczy dowód wtórej obecności Chrystusa na ziemi (jako 
duchowa istota jest niewidzialnym). 
Na niebie=> Symbolicznym niebie, kościelnictwie. 
Będą narzekać=> Z powodu ucisku. 
I ujrzą=> Oczami wyrozumienia. 
Na obłokach=> W czasie ucisku. 
Z chwałą wielką=> Z mocą i sprawiedliwością (odpłacając za zło jakie dokonywali w 
społeczeństwie ludzkim). 

Mat.24:31 Pośle anioły=> Swoich posłańców, jakich używał do głoszenia Ewangelii podczas całego wieku 
ewangelicznego, spłodzonych z ducha świętego. 
Z trąbą=> Z siódmą trąbą ostateczną, trąbą Bożą, jubileuszową o umiejętności i wolności, która 
symbolicznie brzmi od roku 1874 i trąbić będzie do końca Tysiąclecia. (Wyraz "głosu" jest 
opuszczony w manuskrypcie Synaickim). 
Zgromadzą=> "Zgromadźcie mi świętych moich", Psalm. 50:5. Przyprowadzą do harmonii z 
prawdą jaka będzie na czasie. "Zgromadźcie pszenicę do gumna mojego", Mat. 13:30. "Ci mi 
będą własnością w on dzień", Malachiasz 3:17. "Wyjdź z niego ludu mój", Obj. 18:4. 
Wybrane=> Ofiarowanych, którzy ubiegają się o nagrodę i dla których nagroda została odłożoną. 
Od krajów niebios=> Nominalnego kościoła. 

Mat.24:32 Od drzewa figowego=> Symbolizuje naród żydowski. 
Liście wypuszcza=> Będą planować o przywróceniu praw narodowych w Palestynie, jak się o to 
już starają Żydzi. 

Mat.24:33 Poznawajcie=> "Wiedzcie o tym, że przybliżyło się Królestwo Boże", Łukasz 10:11 

Mat.24:34 Ten wiek=> "Genea", znaczy naród żyjący w owym czasie, o którym mowa. Możebne 120 lat lub 
100 od roku 1780 albo od 1833, względnie 36 lat od roku 1878 do 1914. 

Mat.24:35 Niebo i ziemia=> Kościelny i społeczny ustrój. 

Mat.24:36 O dniu i godzinie=> Kiedy Królestwo zostanie ustanowione. 



Nikt nie wie=> W tym czasie, w którym Jezus to mówił, "ale mądrzy rozumieją" (w naznaczonym 
czasie, w czasie wtórej obecności Pańskiej). 
Tylko sam Ojciec=> Który zawsze o wszystkim wiedział. 

Mat.24:37 Jako było za dni Noego=> Nie przyjście, lecz obecność przed potopem. 
Tak będzie=> Przed czasem ucisku Pan był po wtóre obecny. 
Przyjście=> "Parousia", słowo to znaczy obecność po wtóre Chrystusa. 
Syna Człowieczego=> Chrystus według ciała po matce, był synem Adama. 

Mat.24:38 Albowiem jedli i pili=> Świat w ogólności prowadząc zwykły tryb życia, nie spodziewając się 
nadchodzącej katastrofy (pozafiguralnego potopu od roku 1914). 
Do korabia=> Typ na Chrystusa i Jego moc, która ponownie rozpleni i na nowo zorganizuje 
społeczeństwo (po zakończeniu się ucisku i po wzbudzeniu stopniowo ludzkości z prochu 
ziemskiego grobu). 

Mat.24:39 Nie spostrzegli się=> Nie wierząc świadectwu Noego, nie spodziewali się, iż nadejdzie potop. 
Aż przyszedł potop=> Wielu nowoczesnych teologów zaprzecza bytności potopu. 
Zabrał wszystko=> Można przypuszczać, że wielkie katastrofy będą miały miejsce z końcem 
Wieku Ewangelii. 
Tak będzie przyjście=> Słowo "parousia" znaczy obecność i tak samo będą ludzie wierzyć i nie 
rozpoznają obecności Chrystusa w Jego niewidzialnym stanie. 

Mat.24:40 Będą na roli=> W świecie, poza obrębem kościołów. 
Drugi zostawiony=> Nie wszyscy z wierzących będą wybranymi. 

Mat.24:41 W młynie=> Miejsce, gdzie przygotowywa się pokarm, jak szkoły teologiczne i duchowa ich 
posługa. 

Mat.24:42 Czujcież=> Znaki czasów w świetle Słowa Bożego dotyczące wtórej obecności Chrystusa, 
przemiany Kościoła na podobieństwo Boże i ustanowienie Królestwa. Miejcie baczenie na siebie 
i na proroctwa, aby, gdy nadejdzie czas właściwy na ich wypełnianie się, byście mogli być 
znalezieni między mądrymi. Czuwanie może służyć jako antydot na wpływ światowy. 
Tedy=> To wskazuje, że sposób wtórej obecności Chrystusa będzie przeciwny do ogólnego 
spodziewania. 
Pan nasz przyjdzie=> Niektórzy nauczają, że Pan Jezus przychodzi, gdy człowiek umiera, a to 
nie może się do tego odnosić, ponieważ śmierć nie jest przyjacielem. Słowo "erchomai" znaczy 
przyszedł. 

Mat.24:43 Wiedzcie=> Zrozumcie przyczynę, dlaczego czas przyjścia Chrystusa trzymany był w sekrecie i 
ukryty w symbolach i przypowieściach. 
To=> "Echinos", jak w wyrażeniu: "Gdy on duch". 
Gospodarz=> Diabeł. 

Mat.24:44 Przetoż=> Teraz uważajcie, abyście wiedzieli przez proroctwo, że szatan będzie zaskoczony 
niespodzianie i dlatego miejcie się zawsze na baczności i uważajcie na dowody mojej 
(Chrystusa) obecności, ponieważ przyjdzie czas (i on jest od roku 1874), że będzie rzeczą 
bardzo ważną, by umieć rozpoznać fakty (Pańskiej już obecności). 

Mat.24:45 Któryż tedy=> W czasie żniwa. 
Sługa wierny=> Mądry i wierny względem Boga. 
Którego postanowił=> Wyróżnił spośród innych za źródło. 
Pokarm na czas słuszny=> Prawda na czasie płynąca z jednego źródła. Czy możemy 
przypuszczać, ażeby Pan zaszczycił swym zaufaniem takiego człowieka, co uczyłby lub 
milczeniem podtrzymywał naukę o wiecznych mękach, itp. 

Mat.24:46 Błogosławiony on=> Ten szczególny sługa, który nie "bije spółsługi", ale jest wierny i pokorny w 
obchodzeniu się tak z nimi, jak i z innymi "domownikami wiary", otrzymującymi od niego "pokarm 
na czas słuszny". 
Przyszedłszy Pan=> Słowo "erchomai" znaczy przyszedł. 
Znalazł go tak czyniącego=> Który będzie postępował zgodnie z wolą Pana swego. 

Mat.24:47 Postanowi=> Naznaczy go zwierzchnikiem. 
Nad wszystkimi dobrami=> Nad wszystkimi skarbami Prawdy na czasie. 

Mat.24:48 On zły sługa=> Który będąc złym utraci wiarę. 
Odwłacza Pan=> Ucząc, że Go jeszcze nie ma i dopiero kiedyś Pan przyjdzie. 

Mat.24:49 Począłby bić=> Sprzeciwiać się i występować przeciw tym, co mówić będą, iż Pan jest obecny 
już. 
Z pijanicami=> Pijanymi fałszywymi naukami. 

Mat.24:50 Przyjdzie=> Słowo "hesk" znaczy przyjdzie. 
Nie spodzieje się=> Nie będzie baczył na znaki Jego obecności. 

Mat.24:51 Odłączy go=> Odejmie od niego urząd "sługi" jaki mu został powierzony, aby rozdzielał prawdę 
na czasie podczas "żniwa". 



Mat.25: 1 Tedy=> Po znaku padania gwiazd w czasie ruchu millerowskiego w roku 1844. Figurowało 
nawiedzenie dzieciątka Jezus przez mędrców w Betlejemie. 
Królestwo niebieskie=> Zaczęło rozwijać się od roku 1874. 
Dziesięciu pannom=> Czystym, miłującym swego Oblubieńca i wyczekującym spotkania Go. 
Lampy swe=> "Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim", Psalm 119:105. 

Mat.25: 2 Pięć mądrych i pięć nierozsądnych=> Małe Stadko i Wielkie Grono, które żyło niedbale do 
prawdy, lecz wszystkie są pannami w przypowieści zwane i nie mówi o nich, by one były złymi, 
miłującymi grzech. 

Mat.25: 3 Nie wzięły oleju=> Ducha prawdy. 

Mat.25: 4 W naczynia swe=> W sobie mieli mieć. 

Mat.25: 5 Oblubieniec odwłaczał=> Wyczekującym zdawało się, że Pan odwlekał ze swym Przyjściem. 
Zdrzemnęły się=> U wielu z nich "śniło" się wiele dziwnych rzeczy (o wtórym przyjściu Chrystusa 
od roku 1844). 

Mat.25: 6 A o północy=> Począwszy od października 1874 roku trwa aż dotąd (głos "oto Oblubieniec" jest 
obecny). 
Idzie=> Ten wyraz jest opuszczony w najstarszych manuskryptach. 

Mat.25: 7 Wszystkie panny=> A nie świat, ani nominalny kościół w ogóle. 
Lampy swoje=> Badali się Pism. 

Mat.25: 8 Dajcie nam oleju=> Waszego ducha poświęcenia i powiedzcie nam, jak wy wiecie o tym, że Pan 
powtórnie jest obecny? Czemu czujecie się tak pewnymi? 
Lampy nasze gasną=> My nie widzimy tego tak, jak wy to widzicie. 

Mat.25: 9 Odpowiedziały: nie damy=> Duch ofiarowania i światło z niego otrzymane jako skutek, nie może 
być udzielone drugiej osobie. 
By i nam nie brakło=> Nikt nie może posiadać za wiele ducha świętego. 
Do sprzedających=> W szkole doświadczeń w czasie ucisku. 

Mat.25:10 Weszły=> Wejście do tego, co jest poza drugą zasłoną zaczęło się od 1878 r. i dotąd trwa nadal. 
Drzwi=> Na wesele, a nie drzwi łaski. Wszelka sposobność należenia do klasy mądrych panien 
przez wzięcie udziału w pracy żniwa. 
Zamknione=> "Który...zawiera, a nikt nie otwiera. Obj.3,7. To nie znaczy, że głupie panny 
przeznaczone są na wieczne męki. Wkrótce potem nastąpi wyswobodzenie ostatniego członka 
ciała Chrystusowego. 

Mat.25:13 Czujcież tedy=> Byłoby niedorzecznym mówić komuś, żeby czuwał nad powrotem Pana, a 
jednocześnie upewniać tę osobę, że czuwanie jest zbyteczne, bo nikt nie będzie o tym wiedział. 
Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie=> Tych wyrazów nie ma w starych manuskryptach. 

Mat.25:14 Jako człowiek=> Pan Jezus. 
Odjeżdżający=> Odchodzący do Ojca, do nieba. 
Zwołał sługi swoje=> Naśladowców swych, a nie świat w ogólności. 

Mat.25:15 Pięć talentów=> Bogactwo, wpływ, wykształcenie, wymowę, itp. Naturalne dary ofiarowane Bogu 
i przez Niego przyjęte, jakoby były posiadłością nowej natury. Niewielu z ludu Bożego jest 
obdarzonych pięcioma talentami, ponieważ świat, ciało i szatan opanowali ich całkiem dla siebie, 
przeto najwięcej niższa klasa staje się ludem Bożym. 
Według przemożenia=> Niektórych do jednych posług, drugich do innych. 
 
MANNA - 22 CZERWCA 
----------------------  
Grzywna jest taka sama dla wszystkich i doskonale przedstawia błogosławieństwo Boskiej łaski 
wspólne dla całego ludu Bożego - Usprawiedliwienie. Inne dary natomiast różnią się w ilości, 
odpowiednio do naszych naturalnych sposobności i zwykłe pochodzą od Ojca, na przykład, 
Słowo i Duch. Usprawiedliwienie, jakkolwiek zamierzone przez Ojca, jest darem Jezusa, 
ponieważ Jezus zapłacił za nie Swoją drogocenną krwią. Ta jedna "grzywna" stawia wszystkich 
na wspólnym stanowisku sług nadających się do przyjęcia i pozwala każdemu okazać gorliwość 
przez składanie ofiar. Ale "talenty", rozdzielane odpowiednio do zdolności każdego człowieka, 
przedstawiają sposobności w służbie Bożej odpowiednie do posiadanych przez nas zdolności. 
Mogą to być talenty wykształcenia, pieniężne, wpływu, dobrego zdrowia, czasu, taktu i zdolności 
twórczych ze sposobnościami użycia ich w Boskiej służbie. 
---------------------- 

Mat.25:16 Robił nimi=> Komunizm społeczności zaprowadzony przez apostołów nie był Boskim 
porządkiem rzeczy i dlatego upadł. 

Mat.25:18 Talent skrył=> Ogólnie w rzeczach duchowych ludzie bywają zimni, albo gorący. 

Mat.25:19 Onych sług=> Przy końcu Wieku Ewangelii. 



Rachował się z nimi=> Z chrześcijaństwem społecznym i klerykalnym, zanim Jego nieprzyjaciele 
zostaną pokonani. "Albowiem musimy wszyscy - Kościół - okazać się stolicą Chrystusa", 2 Kor. 
5:10. Okres rachowania zaczął się od roku 1878, odkąd święci zostali wzbudzeni. 

Mat.25:21 Nad małym=> Boski sposób postępowania jest ten, że On nagradza tych, których gorliwość, 
wierność i cierpliwość w czynieniu dobrze okazała się w małych rzeczach, albowiem "kto wierny 
jest w drobnej rzeczy i w wielkiej wierny będzie", Łuk. 16:10. 
Nad wielu=> "Czyż nie wiecie, że święci świat sądzić będą", 1 Kor. 6:2. 
Do radości Pana=> Mieć jasne pojęcie o przyszłym Królestwie i jego chwale oraz o wielkim 
dziele w Tysiącleciu. 

Mat.25:24 Człowiek srogi=> Winą złego sługi był brak miłości dla sprawy Bożej. Ci, co poznali Boga i Jego 
plan, nie mogą uważać Go za niesprawiedliwego. "Pojednaj się z Nim i uczyń sobie z Nim 
pokój", Ijoba 22:21. 

Mat.25:25 Skryłem talent=> Nie dopełniłem uczynionego ślubu ofiarowania, aby wydawać siebie na służbę 
Mistrzowi. 
W ziemię=> Talent posiadany jeżeli nie jest użyty, bywa pogrzebany przez troski codziennego 
życia. 

Mat.25:27 Z lichwą=> Procent od pożyczonych pieniędzy na interes jest słuszny. 

Mat.25:28 ______________________  
MANNA - 17 MARCA 
---------------------- 
Dlaczego jako ilustrację tych, którzy zakopują swoje talenty wybrano człowieka mającego jeden 
talent? Dlatego, by pokazać odpowiedzialność tych, którzy mają najmniej, by pokazać, że Pan 
spodziewa się, iż nawet najmniejszy z Jego poświęconego ludu będzie wiedział o tych talentach 
(sposobnościach), które ma w swym posiadaniu i będzie ich używał oraz o tym, że nie będą bez 
winy nawet ci, którzy mają najmniejszą możność (sposobność) służenia Jemu, Jego braciom i 
Jego Prawdzie, a którzy tę możność zaniedbują. 
---------------------- 

Mat.25:29 Będzie dodane=> Według tej zasady Logos, który zawsze był wierny we wszystkim, otrzymał 
zwierzchność nad Nowym Stworzeniem z jego cierpieniami i przyszłą chwałą. 
 
Zobacz w.28 - MANNA 

Mat.25:30 Niepożytecznego sługę=> Klasa Wielkiego Grona. Pan nie zaprzecza, iż nie jest sługą, ani nie 
uważa go za nieprzyjaciela. 
Ciemności zewnętrzne=> Ciemność, która otacza świat, cały rodzaj ludzki, a nie wnętrze 
gorejącego piekła. Ci, co posiadają choć najmniejszą zdolność służenia Bogu, braciom i 
prawdzie, a tego nie czynią, są odpowiedzialnymi przed Bogiem. 
Tam będzie=> W czasie ucisku, którym zakończy się Wiek Ewangelii. 
Zgrzytanie zębów=> Utrapienie, zawód, smutek w całym tego słowa znaczeniu. 

Mat.25:31 A gdy=> W Tysiącleciu. 
Syn Człowieczy=> Chrystus, który stał się - prawnie - w owym czasie synem Adama przez 
Marię. 
Przyjdzie w chwale=> "Tedy i wy z Nim ukażecie się w chwale", Kol. 3:4. "Niewiasta jest chwałą 
męża" przeto Kościół jest chwałą Chrystusa. 
Aniołowie z Nim=> "Oto Pan przyjdzie z świętymi tysiącami swymi", Juda 14. 
Usiądzie na stolicy=> "Widziałem tron wielki biały i siedzącego na nim", Obj. 20:11. "Temu co 
zwycięży, dam siedzieć ze mną na moim tronie", Obj. 3:31. 

Mat.25:32 Przed Nim=> Po skończeniu się czasu ucisku. 
Wszystkie narody=> Najpierw będące przy życiu, a następnie stopniowo umarli wzbudzani z 
grobów. 
Odłączy je=> Nie licząc w to Kościoła. To dzieło trwać będzie przez całe tysiąclecie. 

Mat.25:33 Postawi owce=> Ostateczne rozłączenie nastąpi podczas "żniwa" Tysiąclecia. Odznaczający się 
pokorą i dający się uczyć, będą prowadzeni na pastwisko prawdy. 
Po prawicy=> Miejsce łaski. 
A kozły=> Upartych, zarozumiałych, wdzierających się na stanowiska i karmiących się 
odpadkami. 
Po lewicy=> Miejsce niełaski, podlegający potępieniu. 

Mat.25:34 Rzecze król=> Przy końcu Tysiąclecia tym, co będą objawiać ducha miłości. 
Po prawicy Jego=> Tym, co podczas wieku Tysiąclecia dojdą do stanu łaski przez 
posłuszeństwo. 
Pójdźcie=> Wy, którzy macie otrzymać żywot wieczny. 
Błogosławieni=> Których Ojciec zamierzył ubłogosławić. 



Odziedziczcie Królestwo=> Rzeczpospolitej po całej ziemi, w której każdy człowiek będzie 
królem, gdy Chrystus odda Królestwo Ojcu. Czyniąc to odda rodzajowi ludzkiemu, jako 
reprezentantom Bożym, dla których ten honor był zamierzony od początku. "Rozradzajcie się, 
rozmnażajcie się i panujcie". 
Zgotowane wam=> Dla klasy restytucyjnej. 
Od założenia=> A nie przed założeniem, jako było w sprawie Kościoła. 
Świata=> Jak było wyrażone do Adama. 

Mat.25:35 Łaknąłem=> Miłość i dobroć okazana innym, będzie uważana przez Chrystusa, jakoby Jemu 
były okazane. Wszyscy co wstaną z grobów, nie będą mieli żadnej posiadłości. Śmierć wszystko 
zrównała. 

Mat.25:36 Byłem chorym=> Niezupełnie umarłym, ani doskonałym. 
Byłem w więzieniu=> Pod nadzorem dozorcy aż do dojścia do doskonałości fizycznej, umysłowej 
i moralnej. 

Mat.25:40 Z tych braci=> Jacy będą ludzkimi synami Bożymi w ciągu Tysiąclecia. 

Mat.25:41 Przeklęci=> Potępieni, jako niegodni chwały żywota wiecznego. 
Ogień wieczny=> Jezioro ogniste, śmierć wtóra, wieczne zatracenie wyobrażone przez 
"Gehennę" (miejsce spalania odpadków pod Jerozolimą). 
Diabłu=> W którego istnienie wielu nie wierzy. "Aby przez śmierć zniszczył tego, który ma 
władzę śmierci, to jest diabła", Żyd. 2:14. 
I aniołom jego=> Jego słudzy, posłańcy, wszyscy posiadający jego ducha i tacy, którzy 
korzystają z łaski Bożej, aby to użyć na rzeczy cielesne, grzesząc dobrowolnie. 

Mat.25:43 W więzieniu=> Grobowym, skąd wyjdą i będą w stanie niedoskonałym i pod nadzorem 
opiekuńczym. 

Mat.25:46 I pójdą ci=> Niepoprawni. 
Na wieczne=> Odcięcie od życia. 
Męki=> Karę. Wyraz "kolasin" znaczy: odciąć, odrąbać, itp. "Którzy będą ukarani wiecznym 
zatraceniem od obliczności Pana i od chwały mocy Jego", 2 Tes. 1:9. 
Do życia wiecznego=> Zupełnie przeciwnie do wiecznej kary, zamierzonej dla klasy "kozłów". 

Mat.26: 7 Niewiasta=> Maria, siostra Marty i Łazarza. 
Maści drogiej=> Perfumy warte 48 dolarów. Wyciąg z róż oceniają na 100 dolarów za jedną 
uncję. Dla wydostania jednej uncji perfum, potrzeba około 400 tysięcy dojrzałych róż. 
I wylała=> Gdy Chrystus był jeszcze przy życiu. Tydzień później byłoby już za późno. Pamiętaj i 
nie trzymaj alabastrowego słoika twojej miłości i sympatii zamkniętym aż do śmierci twoich 
przyjaciół. Kwiaty złożone na trumnie nie pomogą nic umarłemu. 
Na głowę jego=> Uczynek jej jako dowód wielkiej miłości i uwielbienia dla Mistrza przetrwała 
wieki i dotąd pozostała pamięć w Kościele jako przyjemna wonność. Również wyraża 
najprawdziwsze i najszlachetniejsze przymioty serca niewiasty. 

Mat.26: 8 Na cóż ta strata=> Biorąc na uwagę błogosławieństwo i orzeźwienie, które ten postępek sprawił 
przez dobry wpływ na lud Boży w ciągu wieku ewangelicznego, to słoik alabastrowy Marii 
kosztownych perfum, okazał się bardzo tani. 

Mat.26: 9 Dać ubogim=> Błędne jest to mniemanie, że wydane pieniądze na służbę Bożą, lub na badanie 
planu Bożego, byłyby uszczerbkiem dla biednych. 

Mat.26:10 Dobry uczynek=> Pieniądze, o które ludzie się tak bardzo ubiegają, nie są jedyną rzeczą dla 
człowieka. 

Mat.26:12 Na ciało moje=> Nogi, ostatnie członki Ciała Chrystusowego jeszcze są na ziemi i jest możebne, 
że będą pomazane kosztownym olejkiem spikanardowym. 

Mat.26:13 Na pamiątkę jej=> Ktokolwiek jest oszczędny w postępowaniu w rzeczach Pańskich, to z 
pewnością na tym poniesie stratę. "Kto nasyca, sam też będzie nasycony", Przyp. 11:25. 

Mat.26:14 Tedy=> Możebne, że kalkulował w ten sposób, ponieważ Jezus miał umrzeć, to czemu Jezusa 
nie sprzedać i coś zarobić na tej transakcji. 
Judaszem Iskariotem=> Ten sam, który czynił Marii zarzut, że zrobiła taką stratę. Wyobraża 
niektórych, co dla swoich korzyści gotowi są wystawić drugie członki Ciała Chrystusowego na 
cierpienia, szykany i przeciwności. 

Mat.26:15 Trzydzieści srebrników=> Cena za niewolnika. "Tedy odważyli zapłatę 30 srebrników", Zach. 
11:12. Ci, co uczą za pieniądze, posiadają ducha Judasza. 

Mat.26:17 Przaśników=> Wyobraża właściwy stan świata w Tysiącleciu. 

Mat.26:18 Niektórego człowieka=> Możebne, że już przedtem było w tej sprawie porozumienie z owym 
człowiekiem. 

Mat.26:23 Ten mnie wyda=> Pomimo zwyczaju jeżeli ktoś był czyim gościem, szczególnie na Wschodzie, 
było dowodem przyjaźni. 



Mat.26:24 By się nie rodził=> Ponieważ jego bezużyteczne i zmarnowane życie nie zrównoważyło jego żalu 
i przykrości, więc zakończył rozpaczliwym samobójstwem i wtórą śmiercią. Każde samobójstwo 
jest dowodem, że ten, co go popełnia wolałby, ażeby się nie rodził. 

Mat.26:25 Tyś powiedział=> Znaczy: Ja (Jezus) mówię tobie (Judaszu). W tym czasie Judasz opuścił 
wieczernik, aby dopełnić rozpoczętą zdradę. 

Mat.26:26 Wziąwszy Jezus chleb=> "Jam jest chleb żywota", Jan 6:48. 
Bierzcie, jedzcie=> Prawa i przywileje, które Chrystus dobrowolnie poświęcił, mogły być 
przyswojone przez tych, co w Niego uwierzyli. 
To jest ciało moje=> Wyobraża pozafiguralnego Baranka. Pan Jezus nie mógł mieć na myśli 
swego literalnego ciała, ponieważ był jeszcze w ciele. 

Mat.26:27 Wziąwszy kielich=> Wyciśnięty sok z winnych jagód wyobraża krew Jezusa, którą wylał, 
ofiarował swoje życie. 
Pijcie z tego wszyscy=> Pijcie wszyscy i wszystko, nie zostawiając nic z cierpień Chrystusowych 
do przyszłego wieku. 

Mat.26:28 To jest krew moja=> Która pieczętuje. 
Nowego Testamentu=> Nowy Testament wielkiego miłosierdzia. 
Która się wylewa=> Nowy Testament nie może rozpocząć swej działalności dopóki kielich 
cierpień Chrystusowych, które pozostały, nie będą wypite przez ostatnich członków Ciała 
Chrystusowego. 
Za wielu=> Oddane życie Chrystusa zapłaciło okup za świat w ogólności dopóki kielich cierpień 
Chrystusowych, które pozostały, "nie ma odpuszczenia grzechów", Żyd. 9:22. 

Mat.26:29 Z tego owocu=> Z tego, co było wyobrażone przez ten owoc. 
Gdy będę pił=> Kielich radości i błogosławieństw, honor i chwałę Królestwa. 
W Królestwie Ojca=> We wtórym przyjściu. 

Mat.26:36 Getsemane=> Miejsce tłoczenia oliwy. 
Będę się tam modlił=> By znaleźć łaskę i pomoc w potrzebie. 

Mat.26:37 Począł się smucić=> Z powodu nadchodzącego sądu, osądzenia Go i skazania na śmierć jako 
bluźniercę Boga i buntownika. Człowiek doskonały zapewne odczuwa o wiele więcej cierpienia, 
aniżeli człowiek upadły. 
I lękać=> Przygnębiony obawą, że może w jaki bądź sposób nie wypełnił powierzonego Mu 
dzieła, co w takim razie śmierć byłaby dla Niego unicestwieniem. Ktokolwiek czyta ten tekst 
Pisma Świętego z uwagą, to musi przyznać, że jest coś złego i nieakuratnego w pospolitym 
wierzeniu, jakoby Pan Jezus był tym samym Bogiem co i Ojciec Niebiański. 

Mat.26:38 Dusza moja=> Moja osoba, istota. 

Mat.26:39 Ten kielich=> Nie kielich śmierci, który nasz Pan miał pić, lecz szczególna hańba towarzysząca 
śmierci. 
Nie jako ja chcę=> Jako człowiek. 
Ale jako Ty=> Ojcze mój Niebiański chcesz. 

Mat.26:41 Czujcie a módlcie się=> To zdaje się jest szczególnie potrzebne po czasie obchodzenia pamiątki 
śmierci naszego Pana. 
Abyście nie weszli=> Nie potknęli się i nie upadli. 
W pokuszenie=> W tej godzinie doświadczeń, które na nas przyszły lub przyjść mogą. 
______________________  
MANNA - 3 LISTOPADA 
-------- 
Jedni popełniają błąd, modląc się bez czuwania, drudzy popełniają błąd, czuwając bez modlenia 
się. Połączenie modlitwy z czuwaniem jest bezpiecznym i jedynie właściwym sposobem 
wskazanym przez naszego Pana. Mamy wyczekiwać na wszelkie zachęty Słowa Pańskiego, 
dowody ich wypełnienia i znaki, które świadczą o obecności Pana i bliskich już wielkich 
zmianach dyspensacyjnych. Mamy czekać na to wszystko, co nas wzmocni w wierze, nadziei, 
wierności i miłości, ale kiedy tak czuwamy, mamy się modlić bez przerwy. Mamy się modlić 
razem jako lud Boży, mamy się modlić w naszych domach, jako członkowie rodzin, mamy się 
modlić w ukryciu, na osobności.   
-------- 

Mat.26:43 A przyszedłszy=> Widząc stan uczniów, nie był to z Jego strony znak słabości, jakoby wymagał 
ludzkiej sympatii dla siebie. 

Mat.26:49 Pocałował Go=> Wyraz grecki wskazuje, iż Judasz pocałował Jezusa kilka razy. 

Mat.26:50 Przyjacielu=> Towarzyszu. 

Mat.26:51 Jeden z nich=> Był nim Piotr. 
Dobył miecza=> Co dowodzi, że Pan Jezus nie był wzięty przeciw Jego woli. 

Mat.26:52 Obróć miecz do pochwy=> Napomnienie Jezusa nigdy nie było tak potrzebne jak jest ono dzisiaj. 



Mieczem wojują=> Przez niego wzywają do walki. Nie powinniśmy nigdy używać ziemskiej 
władzy lub siły do prowadzenia sprawy Bożej. Jedyny miecz, który zawsze powinniśmy używać 
jest "Miecz Ducha". 

Mat.26:53 Aniołów=> Gdybym zechciał, użyłbym moc Bożą dla mojej potrzeby. Chrystus nigdy nie prosił 
Ojca o wyswobodzenie Go z naturalnych trudności, lecz z poddaniem znosił je jako część Jego 
ofiary, podobnie powinniśmy i my czynić. Chrystus użył swej wyższej siły dla dobra swych 
naśladowców. 

Mat.26:56 Uciekli=> Nasz Pan zaznaczył: "Pozwólcie tym odejść", Jan 18:8. 

Mat.26:57 Do Kajfasza=> Prawdopodobnie główny przywódca w spisku przeciw Jezusowi. 
Byli zebrani=> W przeciwieństwie do prawa żydowskiego, które nie dozwalało sądzenia nikogo 
między zachodem a wschodem słońca. 

Mat.26:61 Rozwalić kościół=> Figuralny. 
Za trzy dni=> Znaczy 5, 6 i 7 tysiącletni dzień. 

Mat.26:63 Poprzysięgam cię=> Stawiam cię pod ślub - zobowiązanie. 
Syn Boży=> A nie sam Bóg Jehowa. 

Mat.26:64 Tyś powiedział=> Tak, to jest moje imię - Syn Boży. 
Odtąd=> Od pójścia do Ojca i w Tysiącleciu (siódmym od Adama, a trzecim od roku 1-go n.e.). 
Na prawicy Bożej=> "Siądź po prawicy mojej dopóki nie położę nieprzyjaciół podnóżkiem nóg 
Twoich", Psalm 110:1. 
Na obłokach=> W czasie ucisku. 
Niebieskich=> Oznacza władze duchowe. 

Mat.26:67 Pluli na oblicze Jego=> "Z pracy swej ujrzy owoc, którym nasycony będzie", Izaj. 53:11. Niskie 
umysły rozkoszują się, gdy widzą niepowodzenie ludzi wyższych od siebie. 
Pięściami Go bili=> "Przetoż uważajcie, jaki jest Ten, który podejmował takowe od grzeszników 
przeciw sobie sprzeciwianie", Żyd. 12:3. 

Mat.26:74 Tedy=> Wkrótce po odrzuceniu nominalnego Izraela. 
Począł się zaklinać=> Przedstawia próbę i doświadczenia klasy świątnicy teraz. 
Nie znam tego człowieka=> Grzech ten był popełniony przed zesłaniem ducha świętego. 

Mat.26:75 Gorzko płakał=> Podanie niesie, że Piotr przez resztę swego życia wstawał rano, gdy koguty 
piały, by sobie przypominać postępek zaparcia się Mistrza. 

Mat.27: 1 Gdy było rano=> Zebrała się rada - Senhendryn - ażeby prawnie potwierdzić sąd nielegalnie 
zatwierdzony podczas nocy. 

Mat.27: 3 Żałując tego=> Judasz nie był bez sumienia, lecz brakowało mu prawdziwej wierności serca, 
które wobec Boga jest niezbędnym, a w sprawie Judasza nie było do przebaczenia. 

Mat.27: 5 Powiesił się=> Zapłata niesprawiedliwości nigdy nie przynosi pożądanych korzyści i sławy. 

Mat.27: 9 Trzydzieści srebrników=> Cena za niewolnika. 
Synów izraelskich=> Dwunastu pokoleń. 

Mat.27:12 Kapłani i starsi=> Jezus został przez nich odrzucony jako ich król. 

Mat.27:18 Z nienawiści=> Wyobrażona przez nienawiść braci do Józefa. 

Mat.27:19 Żona jego=> Możebne, iż żona Piłata była jedną z naśladowczyń Jezusa. 

Mat.27:21 Barabasza=> Naturalny wybór świata jest raczej za mającym ducha morderczego, niż za 
świętym. Fanatyzm religijny jest najzłośliwszą i bezlitosną nienawiścią. 

Mat.27:23 Niech będzie ukrzyżowany=> Tak arystokracja jako demokracja żydowska dowiodła nieprawdę, 
że "głos ludu jest głosem Boga". 

Mat.27:24 Nie jestem winien=> Piłat objawił większe zainteresowanie, aniżeli by to uczynił papież w 
podobnych okolicznościach. 

Mat.27:25 Krew Jego na nas=> Przekleństwo to na nich przyszło jak żądali. 

Mat.27:26 Ubiczowawszy=> Może być, że Piłat spodziewał się, że ubiczowanie zadowoli przeciwników 
Jezusa pragnących Jego krwi. "Z tego co cierpiał nauczył się posłuszeństwa", Żyd. 5:8. 

Mat.27:28 Rozebrali Go=> "Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycony będzie", Izaj. 53:11. 

Mat.27:30 Plując na Niego=> "Twarzy mojej nie zakrywałem przed zniewagami i opluciem", Izaj. 50:6. 
Bili Go=> "Ciała mego nadstawiam bijącym, a policzków moich tym, którzy mną targali", Izaj. 
50:6. 

Mat.27:32 Cyrenejczyka=> A gdzie byli Piotr, Jakub i Jan? 
Niósł krzyż Jego=> Tę część, która się wlekła po ziemi. Dotąd jest jeszcze sposobność niesienia 
krzyża dla członków Ciała Chrystusowego. Pan pośle potrzebną pomoc, aby dać poznać, że 
nawet światowi ludzie mogą okazać sympatię dla poświęconych Pańskich. On nosił nasze 
słabości, aż do wyczerpania sił. 

Mat.27:34 Ocet z żółcią=> Napój dla uśmiercenia bólów. 
Skosztowawszy=> W dowód ocenienia uczynionej Mu przysięgi. 



Nie chciał pić=> Wolał doświadczyć zupełność cierpień i boleści, które Ojcowska mądrość, 
miłość i sprawiedliwość dla Niego przygotowały. 

Mat.27:35 Rozdzielili szaty=> Z tego się okazuje, że ubranie w którym Jezus ukazał się po 
zmartwychwstaniu, zostały specjalnie stworzone, jak również i ciało, w którym się uczniom 
ukazał. 

Mat.27:36 Strzegli Go=> Zamiast upaść do Jego nóg i zawołać: Panie mój i Odkupicielu. Wielu i dziś 
podobnie zapatruje się na cierpienia Chrystusa z zimną krwią. 

Mat.27:39 Przeklinali Go=> "Jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie", 1 Jana 4:17. 
Kiwając głowami=> "Myśmy mniemali, że (On Jezus) jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony", 
Izaj. 53:4. 

Mat.27:40 Kościół w trzech dniach=> Kościół prawdziwy był budowany piąty, szósty i siódmy tysiącletni 
dzień od Adama. 

Mat.27:42 Król izraelski=> Wszystkich dwunastu pokoleń. 

Mat.27:45 Stała się ciemność=> Przedstawia czasowe zwycięstwo mocy ciemności nad Jezusem, który był 
światłością świata. Wyobraża odrzucenie od Boga narodu izraelskiego z powodu ukrzyżowania 
Jezusa. 
Aż do dziewiątej=> To jest do 3-ej po południu, czas na ofiarowanie ofiar wieczornych i w tym 
czasie Chrystus umarł. 

Mat.27:46 Czemuś mnie opuścił=> On poniósł karę grzeszników we wszystkich szczegółach. Tak przykra 
chwila może przytrafić się najwierniejszemu naśladowcy Chrystusa. 

Mat.27:49 Zaniechaj=> Z tego wyrażenia można wnosić, że ostatnia modlitwa Chrystusa musiała być 
słyszana nawet przez Jego nieprzyjaciół. 

Mat.27:50 Oddał ducha=> Oddał ostatnie tchnienie. 

Mat.27:51 Zasłona kościelna=> Miała około 60 stóp długości, 30 stóp szerokości i 4 cale grubości. 
Rozerwała się na dwoje=> Wyobraża otwarcie drogi między stanem spłodzonych z ducha a 
niebem. 

Mat.27:52 Groby się otworzyły=> Jest poważna wątpliwość co do prawdziwości słów w tym i w następnym 
wierszu. Jeżeli z powodu trzęsienia ziemi podczas śmierci Jezusa, groby się otworzyły, to 
dlaczego ci święci czekali kilka dni w grobach i nie wyszli zaraz, aż dopiero wyszli po 
zmartwychwstaniu Pana? Ci święci nie mogli być ojcami Starego Testamentu, bo apostoł Paweł 
w kilka lat potem wspomniał, że oni nie stali się doskonałymi (co znaczy, że nie wstali z grobów). 

Mat.27:53 Po zmartwychwstaniu=> Słowo "egersis" znaczy ożywienie. 

Mat.27:54 Setnik=> Prawdopodobnie Korneliusz. 

Mat.27:55 Posługując Mu=> Zaopatrując w rzeczy potrzebne do życia tak Jezusa jak i Jego uczniów. 
Chrystus nigdy nie żądał jałmużny. 

Mat.27:66 Zapieczętowawszy kamień=> Zabezpieczając przed możliwością zabrania ciała. 

Mat.28: 1 Już świtało=> "Poratuje go Bóg zaraz z poranku", Psalm 46:6. 
Na pierwszy dzień=> Wyobraża początek siódmego tysiącletniego dnia w którym Kościół miał 
być wzbudzony. "Rozwalcie ten kościół (figuralny), a ja (Jezus) w 3-ech dniach go postawię", 
Jan 2:19. 

Mat.28: 3 Jako błyskawica=> Ciała duchowe są chwalebne w ich normalnym stanie. 

Mat.28: 5 Ale anioł=> Straszny dla tych, co nie są w harmonii z Bogiem. 

Mat.28: 6 Powstał jako powiedział=> Nauka o zmartwychwstaniu jest szczególniejszą doktryną religii 
żydowskiej i chrześcijańskiej. 

Mat.28: 9 A gdy szły=> Z wyjątkiem Marii Magdaleny, która poszła, by zawiadomić Piotra i Jana. 
Jezus spotkał=> To był drugi raz, że Jezus ukazał się po swoim zmartwychwstaniu. 
Uchwyciły się nóg Jego=> Gdyby ukazał się w tym ciele, w którym był ukrzyżowany, to mogłyby 
zauważyć znaki od gwoździ w Jego nogach. Nie mamy mniemać, że jest rzeczą dostateczną, 
gdy sami posiadamy znajomość prawdy, ale trzeba pamiętać, że jesteśmy obowiązani 
zwiastować ją i innym. 

Mat.28:10 Nie bójcie się=> Jakobyście nie miały mnie już więcej oglądać. 

Mat.28:13 Gdyśmy spali=> Niedorzecznym byłoby świadectwo ludzi, którzy mieliby mówić co się stało 
podczas, gdy oni spali. 

Mat.28:16 Lecz 11 uczniów=> Objawili szczególnie swój wybór. 

Mat.28:17 Niektórzy wątpili=> Niektórzy z pięciuset braci, lecz żaden z Jego uczniów. 

Mat.28:18 Jezus przystąpiwszy=> Jego ósme ukazanie się po zmartwychwstaniu. Prawdopodobnie było to 
wówczas, gdy ukazał się 500 braciom, o czym wspomina apostoł Paweł. 
Wielka moc=> Władza nad aniołami i ludźmi żywymi jak i umarłymi, jako przedstawiciela 
Jehowy. Licząc w to i znajomość czasów i chwil planu Bożego, co jest dowodem, że Jezus nie 
jest więcej człowiekiem. 



Dana mi jest=> Wykonywanie wszelkich zarysów planu Bożego oddane jest w ręce Chrystusa, 
który od czasu zmartwychwstania jest istotą duchową. Lecz wykonanie tego planu w jego 
zupełności nie może być dokonane prędzej, aż ostatnie członki Ciała Chrystusowego po 
udoskonaleniu się przez cierpienie zostaną połączone z Głową. 
Na niebie=> Dzieło Chrystusa odnosi się tak do rzeczy niebiańskich, jak i ziemskich. 

Mat.28:19 Idąc=> Ponieważ Ojciec Niebiański przyjął dokończone przeze mnie dzieło na Kalwarii i uznał 
mnie za Mesjasza. 
Tedy=> Tego wyrazu nie ma w starych manuskryptach. 
Nauczajcie=> Czyńcie uczniów. 
Wszystkie narody=> "Ta Ewangelia o Królestwie głoszona będzie po całej ziemi na świadectwo 
wszystkim narodom", Mat. 24:24. Żydom też ma się ją głosić. "Lecz gdy Syn Człowieczy 
przyjdzie (po raz wtóry na ziemię jako istota niewidzialna dla oka ludzkiego, a wierzymy, że On 
jest obecny od roku 1874 i sprawuje dzieło Mu powierzone do wykonania i w tym okresie czasu 
dzieją się takie rzeczy, jakie nie działy się nigdy przedtem), czy znajdzie wiarę na ziemi?", Łuk. 
18:8. (Z faktu Jego obecności widzimy, że wiara spala się w milionach serc ludzkich i to jest 
niezbitym dowodem między innymi dowodami, że Chrystus jest obecny w działalności do spraw 
ziemskich). 
Chrzcząc=> Zanurzając, według lepszego tłumaczenia i pierwotnego sposobu chrztu jak 
przyznają Kalwin, Luter, Wesley i inni. 
W imię=> Z upoważnienia. (Formułka przy symbolu wodnego zanurzenia - chrztu - winna 
poprawnie brzmieć następująco: Bracie Janie (Janino), w imię Ojca i Syna, z Ich upoważnienia 
przez ducha świętego, ja ciebie chrzczę). 

Mat.28:20 Ucząc je=> Powiadamiając ich odnośnie charakteru i planu Bożego, o łasce ducha świętego i 
wykorzenieniu ze siebie ducha światowości i samolubstwa. 
Przestrzegać=> Że wszyscy ludzie są grzesznikami, że Chrystus przyszedł na ten świat, by 
wydał samego siebie okupem i że On jest drogą do żywota, a ktokolwiek do Niego przychodzi, 
musi wziąć swój krzyż. Że wszyscy wierzący są z Nim połączeni, że każda latorośl będąca w 
Nim musi przynosić owoce, lub zostanie odciętą i że ci, co w Nim ufają, powinni wierzyć w Jego 
wtórą obecność. Że naszą ostateczną nadzieją jest zmartwychwstanie i że miłość jest 
wykonaniem prawa. 
Jam jest z wami=> Przez ducha świętego i przez Słowo Boże. W miłości, w myśli i w staraniu się 
o wasze dobro, lecz nie cieleśnie. 
Skończenia świata=> Dopełnienia się wieku (dla idących przez wiarę, a i potem, też On będzie 
zawsze z nimi przez wieki wieków. Po skończeniu się okresu wiary, nie będzie już potrzebne, bo 
wiara przeminie, nadzieja też. Wszystko stanie się realne i widoczne oraz namacalne). 
______________________  
MANNA - 30 LISTOPADA   
-------- 
Na pewno Pan, który troskliwie nadzorował pracę zasiewu, jest nie mniej zainteresowany i dbały 
o pracę żęcia. Zapuśćmy sierp Prawdy z energią i odwagą, pamiętając, że służymy Panu 
Chrystusowi, że nie jesteśmy odpowiedzialni za żniwo, lecz jedynie za naszą energię w 
gromadzeniu tych dojrzałych ziaren, które możemy znaleźć. Jeśli musimy wykonać wielką pracę, 
żeby znaleźć kilka dojrzałych ziaren, radujmy się tym bardziej z tych, których znajdujemy i uczmy 
się miłować i oceniać to, co jest rzadko spotykane i kosztowne. Pamiętajmy też, wykorzystując 
całą mądrość w tej sprawie, że Pańskim celem w powierzeniu nam działu w Jego pracy nie jest 
to, czego możemy dokonać, lecz błogosławieństwo jakie ta praca sprowadzi na nas.   
-------- 

Mar. 1: 3 Głos=> A nie słowo. 
Ścieżki Jego=> Sprawy, rozporządzenia. 
Proste=> Dla tryumfalnego wprowadzenia Królestwa Bożego na ziemi. "Tam będzie droga i 
ścieżka", Izaj. 35:8. 

Mar. 1: 4 Jan=> Typ na Kościół w czasie żniwa. 
Pokuty=> Ale nie chrzest w śmierć. 
Odpuszczenie grzechów=> Lecz nie grzechu pierworodnego, który mógł być zgładzony jedynie 
przez krew Chrystusa, bo "bez rozlania krwi nie masz odpuszczenia grzechu" (Żyd. 9:22), ale nie 
grzechy przeciw zakonowi. 

Mar. 1: 5 Wyznając grzechy=> Przychodząc tym sposobem ponownie do harmonii z Mojżeszem, który był 
typem na Chrystusa i w którego niegdyś byli ochrzczeni. 

Mar. 1: 6 Miód leśny=> Sposób życia Jana Chrzciciela pokazywał Żydom, iż był zupełnie poświęcony 
Bogu, że nic nie posiadał, niczego nie żądał i niczego nie potrzebował. 

Mar. 1: 8 Duchem Świętym=> Podczas Zielonych Świątek prawdziwi Żydzi byli ochrzczeni. 



Mar. 1: 9 Przyszedł Jezus=> Będąc pełnoletnim według Zakonu w 30 roku życia, a przeto właściwy czas 
na ofiarowanie się Bogu jako człowiek. 
Ochrzczony jest=> Co wyobrażało Jego ofiarowanie się. 
Od Jana=> Chrzest jest ważny, choćby ten co chrzci, nie był z klasy królestwa. 
Jordanie=> Jordan znaczy "osądzony", "potępiony", co wyobraża przekleństwo, skazanie na 
śmierć, które spoczywa na rodzaju ludzkim od przeszło 6-ciu tysięcy lat. 

Mar. 1:10 Rozstępujące niebiosa=> Możebne, że w tym czasie Chrystus otrzymał widzenie objawiające Mu 
Jego przedludzką egzystencję. 
I ducha=> Zjawisko przedstawiające siłę niewidzialną. 
Jako gołębicę=> Symbol pokoju i czystości, wyobrażając zupełność ducha miłości Boga Jehowy 
ku Jezusowi. Nie tak gwałtownie jak błyskawica, lecz łagodnie jak gołębica. Prawdopodobnie, że 
tylko Jan widział ową gołębicę. 
Nań zstępującego=> Tym sposobem rozpoczął się okres ducha (litera Zakonu została wykonana 
przez Jezusa Chrystusa w trzy i pół roku), "który jest zadatkiem dziedzictwa" Boskiej natury 
(Efez. 1:14), naznaczając Go na Mesjasza, bo Jezus nim nie był, aż po "chrzcie jaki Jan głosił o 
Jezusie z Nazaretu jako Bóg Go namaścił duchem świętym i mocą", Dz.Ap. 10:37,38. 

Mar. 1:12 A zaraz=> Tu można zauważyć, że zaraz po chrzcie rozpoczęły się doświadczenia. 
Duch=> Zobacz komentarz Mat. 4:1. 
Wypędził=> Nigdy nie powinniśmy dobrowolnie wystawiać się na pokuszenie, lecz wiedząc o 
swoich słabościach powinniśmy ich unikać. 
Go=> Jezusa a nie Boga, bo "Bóg nie może być kuszony we złem, a sam nikogo nie kusi", 
Jakub 1:13. 
Na puszczę=> Zobacz komentarz Mat. 4:1. Aby mógł badać Słowo Boże zgromadzone w 
doskonałej pamięci, a teraz zupełnie zrozumiałe przez moc ducha świętego. "Cielesny człowiek 
nie pojmuje tych rzeczy, które są ducha Bożego", 1 Kor. 2:14. 

Mar. 1:13 Czterdzieści dni=> Zobacz komentarz Mat. 4:2. 
Służyli Mu=> Chwila stanowczego sprzeciwiania się pokusie i wytrwałe stanie przy Panu, było 
wielką pomocą pochodzącą z góry. 

Mar. 1:14 Lecz potem=> Prawdopodobnie w sześć miesięcy, lub rok po chrzcie Jezusa. 
Gdy Jan=> Typ na Kościół w czasie żniwa. 
Jezus=> Opuścił Judeę, żeby nie ulec temu losowi co Jan. 

Mar. 1:15 Czas=> "Kairos" oznacza: czas naznaczony - jak na przykład "czas pogan", 69 tygodni z 
proroctwa Daniela. Czasy i chwile w Boskim planie są bardzo ważnym zarysem. 
Wypełnił się=> Wybawiciel przyszedł. 

Mar. 1:16 Zapuszczających sieć=> Chrystus nie powołał do swego dzieła próżniaków, lecz ludzi pracy. 

Mar. 1:17 Uczynię was=> Jedynie tylko czterech było powołanych z całego mnóstwa. 
Rybakami ludzi=> W służbie dla Pana. Duchowe łowy, jak i naturalne rybołówstwo wymaga 
umiejętności, taktu i właściwego pociągu. Szczególnie rybak musi nie być na widoku, bo ryby 
łatwo się płoszą. "Z Królestwem niebieskim ma się podobnie, jak z siecią zarzuconą w morze, 
którą łowi się wszystkie rodzaje ryb", Mat. 13:47. 

Mar. 1:18 Opuściwszy sieci=> Opuścili wszystko co mieli, by stać się onymi dwunastoma. To nie było 
wymagane od onych 70-ciu. Prawdopodobnie częściowo zajmowali się jeszcze rybołówstwem 
ponieważ po śmierci Chrystusa nie mieli wcale trudności powrócić do tego zawodu. 

Mar. 1:21 W sabat=> Typ na 7-my tysiącletni dzień. 
Nauczył=> W żydowskich synagogach okazywano większą swobodę, niżeli to czynią dzisiejsze 
kościoły. 

Mar. 1:22 Zdumiewali się=> Nigdyśmy nie przypuszczali, ażebyś mógł przewrócić to stare kłamstwo bez 
spowodowania wielkiego zamętu i trwogi między dziećmi starego świata. Uczyniłeś podobnie 
jakbyś przewrócił wielki płaski kamień od dawna leżący i obrośnięty trawą. 

Mar. 1:23 A był tam człowiek=> Opętany. Może podobnie do dzisiejszych chorób, którymi znaczna część 
ludzkości jest dotkniętą. 
Ducha nieczystego=> Jeden z aniołów, którzy nie zachowali pierwotnego stanu swego. Diabeł 
poszedł wtedy do synagogi, jak i dziś często odwiedza on kościoły. 
Który zawołał=> Myśląc, że Pan Jezus w swojej nauce potępi go i jego towarzyszy. 

Mar. 1:24 Cóż my=> Jezus w swej mowie zapewne uczynił wzmiankę o opętaniu ludzi przez złych duchów. 
Gdziekolwiek prawdziwa Ewangelia jest głoszona, powoduje zaraz gwałt i zamieszanie w 
królestwie ciemności. 
Z Tobą mamy=> Wspólnego? (Zostaw nas w spokoju i nie wtrącaj się w nasze sprawy). 
Abyś nas wytracił=> Bojaźń wytracenia musiała być w złych aniołach wpojona z powodu iż byli 
świadkami śmierci człowieka z powodu grzechu. Przeszkadzanie nam w męczeniu tego 
człowieka uważamy za mieszanie się do naszych spraw i przywileju opętania go. 



Święty Boży=> (Tak źli aniołowie twierdzili o Jezusie), faryzeusze natomiast mówili o Nim, że 
"diabelstwo ma i szaleje". 

Mar. 1:25 Zgromił go Jezus=> Nie chcąc przyjmować świadectwa z takiego złego przewodu. Lud Boży nie 
powinien przyjmować usługi od nikogo, co nie daje dowodu łączności z Bogiem. 
Umilknij=> Złe duchy nie mogą szkodzić człowiekowi, chyba za zezwoleniem Stwórcy. 

Mar. 1:26 Duch nieczysty=> Objawiając swą złośliwość. 
Rozdarł go=> (Nie rozdarł człowieka, złe jest tłumaczenie. Winno być: potrząsnął nim, lub targał 
nim). Rzucił go w konwulsji. 

Mar. 1:31 Usługiwała im=> Oddziałanie na umysł nie mogłoby chorej przywrócić natychmiast siły, utraconej 
przez gorączkę. 

Mar. 1:34 Nie dopuścił diabłom=> Pan Jezus nie żądał żadnego świadectwa względem siebie, lub planu 
Bożego, bo "niezbożnemu rzekł Bóg: Cóż ci do tego, że opowiadasz ustawy moje", Psalm 50:16. 

Mar. 1:44 Nikomu nie opowiadał=> Wiadomość, że Jezus był Mesjaszem nie miała być rozpowszechniana 
między ludem, aż była dana zupełna sposobność kapłanom i starszym ludu, by się 
wypowiedzieli za lub przeciw Chrystusowi. 
Kapłanowi=> Przedstawicielowi żydowskiego kościoła - systemu. 

Mar. 2: 1 Że jest w domu=> Prawdopodobnie w domu Jezusa, lecz możebne, iż w domu Piotra. 

Mar. 2: 3 Niosący (chorego)=> Głównym zajęciem każdego naśladowcy Chrystusowego powinno być, 
oprócz rozwijania własnego charakteru, także pomaganie tym, którzy pragną zbliżyć się do 
Zbawiciela. 

Mar. 2: 5 A widząc Jezus=> Jako szczególny Działacz i Przedstawiciel Ojca. 
Wiarę ich=> Tak chorego, jak i tych, co go nieśli. 
Grzechy twoje=> Pan zaznaczył to jako najpierwszą i najważniejszą rzecz. 
Odpuszczone są tobie=> Cena Okupu za grzechy całego świata była już na ołtarzu. Podobne 
odpuszczenie może być wypowiedziane przez wszystkich naśladowców Chrystusa tym, którzy 
przystępują do Boga przez Chrystusa. 

Mar. 2:14 Ujrzał Lewiego=> Któremu Pan Jezus zmienił imię na Mateusz, co znaczy "Dar Boży". 
Siedzącego na cle=> Zatrudnienie wzgardzone przez Żydów jako niepatriotyczne. 

Mar. 2:15 W domu jego=> W tych domach, gdzie domownicy poświęceni są Bogu, służba dla Mistrza 
powinna być najpierwszą rzeczą (w wolnym czasie od pracy). 
Wielu celników=> Którzy pobierali cło. 
I grzeszników=> Żydów, którzy nie przyznawali się do świętobliwego życia. 

Mar. 2:16 Że jadał=> W towarzystwie ludzi wzgardzonych i nie wyróżniał się. 

Mar. 2:17 Lekarza=> Lekarzowi przysługuje prawo obcowania z szukającymi ulgi w chorobie. 
Sprawiedliwych=> Takich, którzy sami siebie uważają za sprawiedliwych. 
Ale grzesznych=> Którzy przyznają się, iż są grzesznikami. 
Do pokuty=> A niektórych z nich dodatkowo do wysokiego powołania. 

Mar. 2:20 Tedy będą pościć=> Umartwianie ciała przez powstrzymywanie się od różnych przyjemności. 
Proste pożywienie, lub całkowite wstrzymywanie się od pokarmu, jest pożyteczne dla osób 
krwistych i popędliwych. Post w wieku żydowskim figurował na zaparcie samych siebie w wieku 
ewangelicznym. 

Mar. 2:21 Sukna nowego=> Symbolizuje większe światło Prawdy, tak podczas pierwszego jak i wtórej 
obecności Chrystusa. 
W szatę wiotką=> Symbolizuje starą sektę lub organizację. 
Ujmuje się=> Rozdziera się na strzępy. 

Mar. 2:22 Wina młodego=> Zobacz komentarz Mat. 9:16. 

Mar. 2:23 Szedł Jezus=> Prawdopodobnie do synagogi. 
Przez zboża=> Pole pszeniczne. 
Rwać kłosy=> Faryzeusze twierdzili, że wycieranie w rękach kłosów i odmuchiwanie plew miało 
znaczyć młócenie i przewiewanie, a więc gwałcenie Sabatu. Przestrzegali też przepisu, że nie 
przyjmowali z rana pokarmu, aż po powrocie z synagogi. 

Mar. 2:28 Jest Panem=> Jest właściwym nauczycielem i może wykazać rzeczywiste znaczenie rzeczy. 

Mar. 3: 4 W sabat=> Typ na Tysiąclecie panowania Chrystusa. 
Człowieka zachować=> Psychę, duszę, istotę. 

Mar. 3: 5 Z gniewem=> Słuszne oburzenie na ich obłudę i sprzeciwianie się jawnemu światłu. 
Zatwardzeniem serca=> Brak wiary i zatwardzenie serca zwykle sobie towarzyszą. 

Mar. 3: 6 Faryzeuszowie=> Objawienie ducha sekciarskiego i ważność swej osoby i dziś znajduje wiele 
naśladowców, którym jednak brak ducha Prawdy. 

Mar. 3: 7 Ustąpił=> Użył naturalnego środka ostrożności, by nie wystawiać się na niebezpieczeństwo, 
"ponieważ nie przyszła jeszcze Jego godzina", Jan 7:30. 



Mar. 3:11 Tyś jest Syn Boży=> Faryzeusze jednak mówili: "Czyż nie jest to Jezus, syn Józefa, którego ojca 
i matkę my znamy", Jan 6:42. 

Mar. 3:14 Postanowił dwunastu=> Nie mniej ani więcej. Wszyscy byli mężczyznami, ani jednej niewiasty 
nie postanowił. Figurowali oni 12 źródeł w Elim. 
Wysłał głosić=> Polecenie dane tym dwunastu było czynienie posług, a nie panowanie. 

Mar. 3:16 Szymona=> Odważny i popędliwy. 

Mar. 3:17 Jakuba=> Starszy wiekiem. 
I Jana=> Młodzieńca. 

Mar. 3:18 Andrzeja=> Daleko widzący, troskliwy, ostrożny. 
Filipa=> Powolny i rozumny. 
Bartłomieja=> Nataniel. Prędko pojmujący. 
Mateusza=> Jeden z bohaterów wiary. 
Tomasza=> Wątpliwy, niedowierzający. 
Jakuba=> Obrońca dzieła. 
Tadeusza=> Lebbeus, Juda, człowiek uczony. 
Szymona=> Gorliwy, zapalony, niezawisły. 

Mar. 3:19 I Judasza Iskariotę=> Zachowawczy ekonomista. Z tych sześciu par, Chrystus Pan uczynił 
jednego dobrego z dwóch. 

Mar. 3:22 Belzebuba=> Najpierwszy i od najdawniejszych czasów jedyny wróg Boskiego rządu. Jezus 
odmówił przyjęcia jakiegokolwiek świadectwa duchów. 
Książęcia=> Główny wódz złych duchów, który prawdopodobnie był wyższej natury od innych 
duchów. 
Diabelskiego=> Aniołów, którzy zgrzeszyli przed potopem. 

Mar. 3:23 Jakoż może szatan=> Którego istnienie wielu ludzi zaprzecza. 
Szatana wyganiać=> Przez tzw. cudowne leczenie chorych. Działa on przez spirytystów, przez 
Chrystian Scence, itp. 

Mar. 3:24 Samo w sobie=> Heauton, jak w wyrażeniu: "albowiem nie będzie mówił od siebie", Jan 16:13. 

Mar. 3:25 Przeciwko sobie=> Patrz jak wyżej. 

Mar. 3:26 Nie może się ostać=> Gdy się ucieka do tak rozpaczliwego czynu, by jedynie utrzymać się przy 
władzy nad ludźmi. 

Mar. 3:27 Mocarza związał=> "I uchwycił smoka, węża onego starego, który jest diabeł i szatan, i związał 
go na tysiąc lat", Obj. 20:2. 

Mar. 3:28 Wszystkie grzechy=> Pochodzące z nieświadomości. 

Mar. 3:29 Duchowi Świętemu=> Złośliwie przypisując to sile złego, czego nie mogli przyznać, bo był to 
dobry uczynek i wolny od ambicji lub samolubstwa. 

Mar. 3:35 Ten jest brat twój=> W nowej rodzinie "domowników wiary". 

Mar. 4: 2 Słuchajcie=> Wskazuje, iż ważna nauka zawiera się w tej przypowieści. 

Mar. 4: 4 Obok drogi=> Pola w Palestynie nie bywały ogrodzone i dlatego były poprzerzynane ścieżkami. 
Ptaki niebieskie=> Szatan i jego zwolennicy. 
Podziobały je=> W Palestynie dawniej były tak wielkie mnóstwa ptactwa, że stanowiły one 
prawdziwą plagę dla rolników. 

Mar. 4: 5 Miejsce opoczyste=> Palestyna obfituje w kamień wapienny, który czyni grunt bardzo żyzny, 
lecz, gdy grunt jest płytki, staje się bardzo gorącym. 

Mar. 4: 7 Między ciernie=> W Palestynie można znaleźć około 50 gatunków ciernia, a niektóre osty 
wyrastają do piętnastu stóp wysokości. 

Mar. 4: 8 A drugie setny=> Zdarzało się, że jedno ziarnko jęczmienia wydało 276 ziarenek. 

Mar. 4: 9 Niechaj słucha=> "Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha co duch mówi zborom", Obj. 2:29. 

Mar. 4:10 Pytali Go=> Kto pragnie wiedzieć i zrozumieć Słowo Boże, może należeć do klasy Królestwa. 

Mar. 4:11 Wam dano=> Kościół reprezentowany w uczniach pokornych, szczerych, wiernych z ludu 
Bożego, prawdziwych Izraelitów w obydwóch żniwach, a nie innym. 
Wiedzieć=> Podczas pierwszej obecności Chrystusa, wierni i pokorni Izraelici nie byli w 
niepewności, lecz zostali oświeceni światłem na czasie. Podobnie dzieje się przy wtórej Jego 
obecności. 
Tajemnicę=> "Wy bracia nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił", 1 
Tes. 5:4. Lud Boży posiadający znajomość Prawdy na czasie, może jedynie zrozumieć dlaczego 
Bóg dopuścił zło? 
Którzy są obcymi=> Nie ofiarowani, nie są uczniami. 
W przypowieściach=> W przenośni, w podobieństwach, niejasnych mowach. 

Mar. 4:12 Nie zrozumieli=> Dotąd wiele z przypowieści naszego Pana nie są zrozumiałe dla wielu ludzi, 
wyjątek stanowią ci, co są naśladowcami Chrystusa. 
Nie nawrócili=> By nie wstąpili na właściwą drogę. 



Mar. 4:13 A jakoż zrozumiecie?=> Jeżeli kto nie używa zdolności danych mu od Boga. 

Mar. 4:14 Rozsiewa słowo=> Słowo Boże, jakie zawiera się w Piśmie Świętym. 

Mar. 4:15 Obok drogi=> Zatwardziałość serca spowodowana powodzeniem. Tacy potrzebują przeorania 
pługiem serca. Serca ich ściśnięte samolubstwem. Patrz też komentarz Marek 4:4. 

Mar. 4:16 Na opoczystych=> Z pozoru wygląda dobrym człowiekiem, ale wewnątrz posiada charakter 
samolubny. 

Mar. 4:18 Między ciernie=> Ziemskie cele, zamiary, które sprzeciwiają się warunkom, jakie wymaga 
Królestwo Boże. W Palestynie ciernie rosną na najlepszej roli. Patrz komentarz Marek 4:7. 

Mar. 4:19 Omamienie bogactw=> Między ludem Bożym bardzo mało jest takich, którym zostały 
powierzone bogactwa. 
Bez pożytku=> "Nie możecie służyć Bogu i mamonie", Łuk. 16:13. 

Mar. 4:20 Drugie setny=> Ci, którzy miłują gorliwie Boga, Jego Prawdę i Jego lud. 

Mar. 4:22 Tajemnego=> To proroctwo odnosi się tak do sądu narodów, jak i do jednostek. 
Miało być objawione=> W Tysiącleciu. To oświadczenie przeraża niesprawiedliwych szafarzy 
bogactw i władzy, chociaż w to nie wierzą. Morderca spotka się ze swoją ofiarą, dłużnik ze 
swoim wierzycielem, złodziej z tym, co go okradł, potwarca ze swoim oszczercą, itp. 

Mar. 4:25 Będzie mu dano=> Według tej sprawiedliwej zasady. Logos, który był zawsze wiernym we 
wszystkim Bogu, był Mu dany przywilej, ażeby stał się Głową Nowego Stworzenia, razem z jego 
cierpieniami i chwałą. 

Mar. 4:30 Królestwo Boże=> Tyczy to nominalnego kościoła w wieku ewangelicznym. 

Mar. 4:32 Ptaki niebieskie=> Szatan i jego zwolennicy. 
Pod cieniem jego=> "Upadł, upadł Babilon on wielki i stał się przybytkiem czartów i mieszkaniem 
wszelkiego ptactwa, nieczystego i przemierzłego", Obj. 18:2. 

Mar. 4:37 Wielka nawałność=> Figuruje doświadczenia Kościoła podczas osiemnastowiekowej nocy, w 
której był miotany burzą. 
Wiatru=> Na morzu Galilejskim często zdarzają się takie burze. 

Mar. 4:38 Spał na wezgłówku=> Prawdopodobnie zmęczony z wyczerpania podróżami i posługiwaniem. 

Mar. 4:39 Rzekł morzu=> Wyobraża niespokojny żywioł anarchistyczny (rozwijający się w ucisku wpośród 
narodów). 
Umilknij się, uśmierz się=> To wskazuje w jaki sposób czas wielkiego ucisku (idący od roku 
1914) zakończy się. Te słowa użyte były przez naszego Pana do złych duchów, przypuszczając, 
że burza ta była dziełem szatana, który w ten sposób usiłował zgładzić naszego Pana. 
Wielkie uciszenie=> Figuruje spokój i odpoczynek od złego przez tysiąc lat, który jest blisko. 
Wody w ten sposób wzburzone nie mogą się uspokoić, jedynie w cudowny sposób. A sam dla 
siebie nie chciał w cudowny sposób wyzwolić się z rąk oprawców w Getsemanne. 

Mar. 4:40 Nie macie wiary=> "Bez wiary nie można podobać się Bogu", Żyd. 11:6. "Dla wierzącego 
wszystko jest możliwe", Marek 9:23. "Jakoś uwierzył, niech ci się stanie", Mat. 8:13. 

Mar. 5: 7 Cóż mam z Tobą=> Wspólnego. 
Synu Boga Najwyższego=> Złe duchy znały Jezusa kim był, faryzeusze nie, gdyż mówili: "Czyż 
nie jest to Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy?", Jan 6:42. 
Nie trapił=> Złe duchy uważali, że przez Jezusa są pozbawieni przywileju męczenia człowieka, 
którego udało im się opętać. 

Mar. 5: 9 Nas wielu jest=> To pokazuje, jak złe duchy pragną obcować z ludźmi w jaki bądź sposób. 

Mar. 5:10 Z onej krainy=> W przepaść, wtórą śmierć, zupełne wytracenie. 

Mar. 5:11 Trzoda świń=> To było przeciw żydowskiemu prawu i było uważane jako kontrabanda. 

Mar. 5:12 Wszyscy diabli=> Nie próbowali przedstawiać się za dusze ludzi zmarłych. Byli oni istotami 
rzeczywistymi, a nie umysłem umarłych ludzi. 
Prosili Go=> Widocznie, że złe duchy nie mogą nawet opanować nieme zwierzęta, chyba, że z 
pewnym pozwoleniem. 

Mar. 5:17 Z granic ich=> Gdziekolwiek pojawi się prawdziwa Ewangelia, to zaraz wywołuje gwałt i 
zamieszanie w królestwie księcia ciemności. 

Mar. 5:18 Aby był przy nim=> Temu co wierzy jest On drogim. 

Mar. 5:20 Jako mu uczynił=> Zdaje się, jakoby pójście Jezusa w owe miejsce było jedynie w celu uleczenia 
i nawrócenia tego człowieka, aby następnie mógł on głosić o Jezusie w tamtych stronach. 

Mar. 5:30 Z Niego moc wyszła=> Żywotność dla chorej. "On wziął na siebie słabości nasze", Mat. 8:17. 

Mar. 5:37 Piotr, Jakub i Jan=> Pan na pewno miłuje gorliwego ducha i dobre usposobienie. 

Mar. 5:39 Lecz śpi=> Nie została stracona, ale dla niej jest nadzieja zmartwychwstania. O wtórej śmierci 
nigdzie nie mówi się jako o zaśnięciu snem. 

Mar. 5:41 Talitha kum=> Co znaczy: "dzieweczko wstań". 



Mar. 5:42 Wstała=> Dzieweczka nie zstąpiła z nieba, ani wyszła z piekła, ani nie zmartwychwstała, lecz 
jedynie została przebudzona ze snu swego (śmiertelnego). Chrystus "stał się pierwiastkiem tych, 
którzy zasnęli ... będąc pierwszym z zmartwychwstania", 1 Kor. 15:20, Dz.Ap. 26:23. 

Mar. 6: 6 Dziwował się=> Jest to drugie wydarzenie jakie miało miejsce, że Pan Jezus dziwił się, że była 
wiara rzymskiego setnika. 

Mar. 6: 7 Duchami nieczystymi=> Złymi duchami. 

Mar. 6: 8 Ani taistry=> Torby podróżnej, ani mieli zbierać składek, ani nic takiego w czym by nosić zapasy. 
To polecenie nie odnosi się do obecnego czasu. 

Mar. 6:11 Otrząśnijcie proch=> Co znaczyło, iż nie byli wcale odpowiedzialnymi za to, co tamtych miało 
spotkać za odrzucenie przyniesionej im nauki. 
Niż miastu onemu=> Ludność Jerozolimy i innych miast żydowskich więcej ucierpiała przy końcu 
wieku żydowskiego, aniżeli mieszkańcy Sodomy i Gomory. 

Mar. 6:17 Tenże Herod=> Figuruje królów ziemi. 
Pojmał Jana=> Wyobraża Kościół Boży w czasie żniwa wieku ewangelicznego. 
Wsadził go do więzienia=> Po głoszeniu nauk około roku, w którym przebywał też około roku, 
zanim został ścięty. Wyobraża przykrócenie wolności Kościoła prawdziwego. 
Dla Herodiady=> Wyobraża niewierny kościół z imienia. 

Mar. 6:18 Bo Jan mówił=> Może być, iż postępek Jana nie był dość roztropnym przy wykonywaniu swego 
obowiązku. 
Nie godzi się=> Kościołowi mieszać z rządami królewskimi. 

Mar. 6:22 Córka Herodiady=> Wyobraża protestancką federację. 

Mar. 6:26 Dla przysięgi=> "Bo co u ludzi uchodzi za wyniosłe, jest obrzydliwością przed Bogiem", Łuk. 
16:15. 

Mar. 6:31 Odpocznijcie trochę=> Pan nie wymaga od swoich uczniów, aby w pracy nie mieli chwili na 
odpoczynek. 

Mar. 6:34 Ujrzał wielki lud=> W pewnym względzie wyobraża rodzaj ludzki w Tysiącleciu. 

Mar. 6:37 Dajcie wy im jeść=> Powinniśmy być gotowi dzielić się posiadaną Prawdą. Dla nas powinno być 
dostateczną rzeczą widzieć, że jest ktoś taki, co pragnie sprawiedliwości. 
Za dwadzieścia groszy=> Wartości około 32 dolarów według wartości z roku 1905. 

Mar. 6:38 Dwie ryby=> Pan przyjmuje nasz czas i nasze talenty bez względu jak znikomymi one są. 
Błogosławi je używając w swojej służbie, z czego potem okazują się wielkie rzeczy. 

Mar. 6:41 One dwie ryby=> To zbija naukę jaroszów. 
Wejrzawszy w niebo=> Trudno zrozumieć jak dobry chrześcijanin może zaniedbać składania 
dziękczynienia Bogu za codzienny pokarm. Zewnętrzna oznaka pobożności okazywana przez 
innych nie może podobać się Bogu. 
Błogosławił=> Złożone dziękczynienia w rzeczywistości sprowadziły błogosławieństwo na 
pokarm. 
Dawał uczniom=> Wyobraża Małe Stadko w Tysiącleciu. Pan Jezus mógł to uczynić bez ich 
pomocy (lecz chodził o to, aby i oni mieli udział w pracy Pańskiej wtedy i w przyszłości dla 
ludzkości w udzielaniu jej życia). 

Mar. 6:42 I nasyceni byli=> Prosty pokarm prędzej nasyca i jest pod każdym względem lepszy. Ludzie, 
którzy zaprzeczają możliwości cudu, nie zaprzeczą, że byłoby możebnym dla tego zboża, z 
którego był uczyniony chleb i z onych ryb mogłyby w naturalny sposób rozmnożyć się tyle, że 
wystarczyłoby na nakarmienie wiele razy więcej ludu. 

Mar. 6:43 Dwanaście koszy=> Aby nic z tego, co Bóg udzielił dla swego ludu, nie było zmarnowane. Ci, co 
udzielali innym w rezultacie sami otrzymali obfitość. Którzy najwięcej starają się karmić innych 
"chlebem żywota", sami są najobficiej zaopatrywani. 
Ułomków=> Lecz nie pozostałe okruszyny, które lud nie zjadł, lecz te, które były łamane a nie 
rozdane. 

Mar. 6:44 Około 5 tysięcy mężów=> A jednak podczas swojej pokusy nie chciał w cudowny sposób 
zaspokoić swojego głodu. 

Mar. 6:46 Aby się modlił=> Z modlitwą nie powinniśmy przystępować do Boga zbyt często, lub odkładać na 
zbyt długo (rozsądek zawsze jest potrzebny). 

Mar. 6:47 Gdy był wieczór=> Wyobraża cały wiek ewangeliczny. 
Była łódź=> Wyobraża prawdziwy Kościół Boży. 
Wpośród morza=> Wyobraża wielkie prześladowanie, jakie Kościół zmuszony był znosić. "Nie 
mamy boju przeciw ciału i krwi", Efez. 6:12. 

Mar. 6:48 Około czwartej straży=> Wyobraża przedświt Tysiąclecia. "Poratuje go Bóg zaraz z poranku", 
Psalm 46:6. 
Przyszedł=> Wyobraża wtórą obecność Pana. 
Do nich=> Wyobraża Kościół w ciele w czasie żniwa. 



Chodząc po morzu=> Figuruje symboliczne morze wzburzone, które sprowadzi ucisk na cały 
świat. Sposób Jego obecności wielce różni się od tego, jaki był wyczekiwany. 

Mar. 6:50 Ufajcie=> Jest to przywilejem zupełnie poświęconych Bogu, że mogą czuć się szczęśliwymi i 
zadowolonymi nawet wśród trudności i przykrych warunków. 
Nie bójcie się=> "Wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu tym, którzy Boga miłują", Rzym. 8:28. 

Mar. 6:51 Uciszył się wiatr=> Gdy Chrystus Pan połączy się ze swoim Kościołem, wszystkie trudności, 
kłopoty, przeciwności skończą się i nastanie pożądany stan doskonały. 

Mar. 7: 2 Ganili to=> Dziś każda sekta stanowiąca cząstkę chrześcijaństwa jest tego przekonania, że 
cokolwiek podkopuje błędy ich organizacji, sprowadza szkodę sprawie Bożej. 

Mar. 7: 6 Czci mnie wargami=> "Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno", 2 Moj. 20:7. 
"Niech odstąpi od nieprawości każdy, kto mianuje imię Chrystusowe", 1 Tym. 2:19. 

Mar. 7: 9 Ustawy wasze zachowali=> Nominalni chrześcijanie postępują podobnie. 

Mar. 7:16 Niechaj słucha=> "Co duch mówi zborom", Obj. 2:29. 

Mar. 7:18 Tedy im rzekł=> Szczególne światło przyświecało dla prawdziwych Izraelitów w obu żniwach. 

Mar. 7:24 Na granicy=> Części Galilei, które leżały przy granicy. 

Mar. 7:26 Była Greczynką=> W owym czasie "byli bez Boga i nie mieli nadziei na świecie", Efez. 2:12. 

Mar. 7:27 Chleb dzieciom=> Od Izraela. 
Miotać szczeniętom=> W ten sposób Żydzi, którzybyli figuralnie czystymi, uważali pogan. Nasz 
Pan użył sposobu wyrażenia, jaki używa się do piesków faworytów. 

Mar. 7:28 Z odrobin dziecinnych=> "Był pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u bramy ranami 
pokryty i pragnął nasycić się okruszynami, które spadały ze stołu bogacza", Łuk. 16:20,21. 

Mar. 8: 9 Około 4 tysięcy=> Gdy sam był kuszony, nie chciał w cudowny sposób zaspokoić swojego głodu. 

Mar. 8:15 Kwasu=> Zepsucie, grzech, błąd. 
Faryzeuszów=> Wyobrażają różnych dygnitarzy kościelnych, rady, synody nominalnego 
kościoła. 
Herodowego=> Wyobraża ziemskich królów. 

Mar. 8:29 Piotr=> Prawdopodobnie był między apostołami najstarszy wiekiem, a zarazem mówcą. 

Mar. 8:30 Nikomu nie powiadali=> Ponieważ ta wiadomość mogłaby przeszkodzić daniu Okupu, lub 
sprowadzić śmierć przed czasem. 

Mar. 8:31 I począł je nauczać=> Gdy Jezus przez trzy lata głosił o błogosławieństwach Królestwa, 
natenczas zaczął mówić o cierpieniach, zostawiając przykład z siebie, że wpierw słuchaczy 
powinno się przygotować i nauczyć o Restytucji, zanim zacznie się im przedstawiać trudności i 
cierpienia wąskiej drogi. 
A po trzech dniach=> Wyobrażają piąty, szósty i część siódmego tysiącletniego dnia (licząc od 
stworzenia Adama, a od narodzenia Jezusa 1, 2 i 3-ci dzień tysiącletni). 

Mar. 8:32 Tedy Piotr=> Możliwe, iż on wbił się w pychę z powodu słów uznania, jakie Pan Jezus przed 
chwilą o nim wypowiedział. 
Wziąwszy Go=> Na stronę (by inni nie słyszeli co miał Panu powiedzieć). 
Począł strofować=> Przedstawiać Jezusowi swój plan nawrócenia świata przez ich głoszenie 
słowa Prawdy. 

Mar. 8:33 Zgromił Piotra=> Pan Jezus nie czekał, aż on dokończy swoje wywody. "Niech was niewielu 
będzie nauczycielami bracia moi wiedząc, że cięższy sąd odniesiemy", Jakub 3:1. 
Idź ode mnie szatanie=> Przeciwnik Boży i tych, co zostają w harmonii z Bogiem, który stara się 
przeszkodzić pracy. "Komu stawiacie się za sługi ... tegoście sługami", Rzym. 6:15. 
Co jest Bożego=> Mądrość pochodzi z góry. 
Ale co jest ludzkiego=> Mądrość świata. Doświadczenie to przyszło około Wielkanocy. Jest to 
czas, w którym lud Boży znajduje się w największym niebezpieczeństwie potknięcia się. 

Mar. 8:34 Ktokolwiek=> Już jest uczniem. 
Chce za mną iść=> Być naśladowcą moim. 
Niech siebie zaprze=> Niech ofiaruje siebie i swoje osobiste dążenia i ambicje. Umartwić swoją 
wolę zupełnie, pozbyć się jej, a nie tylko jakby ją nadwyrężyć. To nie liczy się i nie może 
uchodzić za krzyż. Pozbycie się woli własnej, a przyjęcie woli Bożej powinno być uczynione z 
radością, inaczej służba przymuszona nie może być przyjemną Bogu. "Pragnę czynić wolę 
Twoją o Boże", Psalm 40:9. "Jeśliśmy z Nim umarli, z Nim żyć będziemy", 2 Tym. 2:11. 
Weźmie=> Stanowcze przedsięwzięcie. 
Krzyż swój=> Cierpienia z powodu doświadczeń w niepowodzeniu, trudnościach wynikających z 
umartwiania swej woli, a czynienia woli Bożej w niekorzystnych warunkach. 
Naśladuje mnie=> "Nie według ciała chodzimy, ale według ducha", Rzym. 8:4. 

Mar. 8:35 Zachować duszę swą=> "Psychę" - duszę, życie, istotę. 
Straci ją=> Dla Chrystusa przez ofiarowanie siebie i ziemskich korzyści. 

Mar. 8:36 Szkodowałby na duszy=> "Psyche" - istota. 



Mar. 8:38 Wstydził za mnie=> Za moich naśladowców, moich braci - członków mojego Ciała. "Kto wami 
gardzi, mną gardzi", Łuk. 10:16. 
I za słowa moje=> Będzie się wstydził, i za wyznanie nauki jaką ja (Jezus) głoszę. Będzie się 
wstydził za Prawdę, za Słowo Boże i za taką literaturę, która je tłumaczy. Pan Jezus stawia 
słowo swoje na równi ze sobą. 
Gdy=> W Tysiącleciu. 
Syn Człowieczy=> Chrystus, który (według prawa narodzenia się z Marii) stał się synem Adama. 
Z aniołami świętymi=> "Oto Pan idzie ze świętymi swoimi", Juda 14. 

Mar. 9: 2 A po sześciu dniach=> Licząc dzień, w którym Pan Jezus to mówił i dzień, w którym było dane 
widzenie, to był już dzień ósmy. 
Piotra, Jakuba i Jana=> Którzy najwięcej byli ugruntowani w wierze i gorliwości. 
Na górę wysoką=> Obraz na Królestwo Boże. 

Mar. 9: 3 Stały się lśniące=> Wyobraża chwałę jaka nastąpić ma, gdy skończą się cierpienia Kościoła 
prawdziwego. 

Mar. 9: 4 I ujrzeli=> W widzeniu. Jeżeli Chrystus jest pierworodnym z umarłych. więc tak Eliasz jak i 
Mojżesz nie mogli stać się doskonałymi (przez zmartwychwstanie, bo do tej pory oni z innymi 
śpią w ziemi). 
Eliasz=> W figurze wyobraża zwycięzców Wieku Ewangelii. Świętych, którzy zostali wzbudzeni i 
przemienieni w oka mgnieniu podczas obecności Chrystusa. 
Z Mojżeszem=> Który w figurze wyobraża okres Wieku Żydowskiego i zwycięzców tegoż wieku. 
Świętych, którzy zasnęli w śmierci oczekując na wzbudzenie z grobów. Tak Mojżesz, jak i Eliasz 
pościli po 40 dni. To samo uczynił Jezus, przez co jest pokazane ich oddanie się Bogu i jedność 
z Jezusem. 
Rozmawiali z Jezusem=> Mówiąc obrazowo o ofierze, cierpieniach Chrystusa i następującej z 
tego tytułu chwale. 

Mar. 9: 5 Trzy namioty=> Wielu jest jak Piotr, co gotowi są budować ziemskie namioty, a wypuszczają z 
uwagi wyrozumienie i ocenienie Królestwa. 

Mar. 9: 6 Byli przestraszeni=> Wyobraża naszą bojaźń, by nie uchybić w tak wielkim zadaniu. Otrzymali 
potrzebną naukę poszanowania. 

Mar. 9: 7 Stał się obłok=> Wyobraża kłopot w jakim znaleźli się apostołowie po śmierci Jezusa. 
Przyszedł głos=> "A głos ten myśmy słyszeli z nieba przyniesiony, będąc z Nim na onej górze 
świętej", 2 Piotra 1:18. 
Tegoż słuchajcie=> To wyobraża jak podczas Wieku Ewangelii mroczne chmury zasłaniały 
chwałę naszego Pana, przeto potrzebujemy ustawicznie słuchać Słowa Bożego. Niech będzie 
każdy człowiek "prędki ku słuchaniu, ale nie rychły ku mówieniu", Jan 1:19. "Owce moje głosu 
mego słuchają", Jan 10:27. 

Mar. 9: 9 Nie powiadali=> O przyszłym Królestwie tysiącletnim. 

Mar. 9:12 Eliasz przyjdzie=> Tyczy uwielbionego Chrystusa. 
Naprawi wszystko=> W czasie naprawienia wszystkich rzeczy (po utwierdzeniu Królestwa na 
ziemi). 

Mar. 9:13 Eliasz przyszedł=> Mowa o Janie Chrzcicielu, będącym typem na klasę Eliasza, zwiastunem 
Chrystusa w ciele, zaś Kościół jest zwiastunem Chrystusa w Chwale. 

Mar. 9:18 Ale nie mogli=> Tak i lud Boży znajduje się na tym padole walki z ciałem i szatanem, lecz 
oczyma wiary spogląda na wierzch góry swego chwalebnego Pana, z którym ma posiąść chwałę 
w Jego Królestwie. 

Mar. 9:22 Żeby go stracił=> Podobnie i teraz złe duchy, którym niekiedy udaje się opętać człowieka, 
pobudzają go do popełnienia samobójstwa. 

Mar. 9:34 Między sobą w drodze=> Wkrótce po przemienieniu Pańskim na górze Tabor. Po naszych 
najpiękniejszych widzeniach rzeczy duchowych, zaraz następują ziemskie próby i 
doświadczenia, aby doświadczały i wypróbowały nas. 

Mar. 9:35 Chce być pierwszym=> Walka o pierwszeństwo jest przeciwną duchowi Chrystusowemu. 

Mar. 9:36 Wziąwszy dzieciątko=> "Jako dopiero narodzone niemowlątka szczerego Słowa Bożego 
pożądajcie, abyście przez nie urośli", 1 Piotra 2:2. 

Mar. 9:37 Przyjął=> Uznał i okazał przysługę. 
Takich dziateczek=> Szczerego serca, pokornych, prawdziwych, wolnych od samolubstwa i 
współzawodnictwa. Wiernych, miłujących, posłusznych, zdolnych do przyjmowania nauk, 
niedbający o stanowiska i wyróżnienie, lub o względy ludzi, bez obłudy. Taki uczeń jest podobny 
do przedstawionego charakteru dziecka. 
W imię moje=> Ponieważ jest uczniem moim. 

Mar. 9:40 Za nami jest=> Powinniśmy miłować i dobrze życzyć wszystkim, którzy miłują Boga i objawiają 
Jego ducha, bez względu, czy współdziałają, lub nie. 



Mar. 9:41 Kto by was napoił=> Licząc w to i człowieka światowego. Włączając także i łotra na krzyżu, który 
w łagodny sposób odzywał się do umierającego Jezusa. 
Kubkiem wody=> Jeżeli ktoś dobrowolnie ofiaruje pieniądze na pracę, nie potrzeba odmawiać 
przyjęcia. 
Nie straci zapłaty=> Taka osoba w Tysiącleciu otrzyma od Pana swoją zapłatę. 

Mar. 9:42 Zgorszył=> "Skandalon", znaczy: spotwarzył, obraził, usidlił, zaszkodził duchowo, a tym 
sposobem naraża siebie na pewne straty w przyszłym życiu. 
Z tych małych=> Którzy o sobie nie myślą wiele, są pokorni i uniżonego serca. 
Lepiej by mu było=> Ponieważ tego rodzaju krzywda, nie oddziałałaby na przyszłe życie. 

Mar. 9:43 Jeśliby cię ręka=> Jakakolwiek korzyść lub przyjemność tak cenna jak ręka. 
Gorszyła=> Gdyby miało oddziałać to zadowolenie na szkodę przyszłego żywota i mogłoby 
wyrobić charakter szkodliwy powodujący do gorszenia drugich. 
Lepiej jest=> Byłoby lepiej ponieść taką ofiarę, gdyby tego okazała się potrzeba. 
Wejść do żywota=> Żywot wieczny, który jest w opozycji do zniszczenia wyobrażonego przez 
"gehennę". 
Iść do piekła=> "Gehenna" symbolizuje wieczne zniszczenie wyobrażone przez palący się 
ustawicznie ogień w dolinie Hinom (Gehenna), gdzie odpadki i wszelkie śmieci z Jerozolimy były 
tam niszczone. 
Nie ugaszony=> Ogień w dolinie Gehenna (Hinom) był trzymany tak długo, dopóki wszystko 
zostało spalone. 

Mar. 9:44 Gdzie robak ich=> Ten wiersz nie znajduje się w starych rękopisach. 

Mar. 9:46 Gdzie robak ich=> Ten wiersz nie znajduje się w starych rękopisach. 

Mar. 9:48 Robak ich nie umiera=> Padlina wrzucona do Gehenny była skazana na pewne zniszczenie. 
Jeżeli nie była spalona przez ogień, to była zniszczona przez robaki, które nie zostawiły padliny, 
aż do szczętu pożarły ją. 

Mar.10: 3 Pokazał Mojżesz=> Jak Mojżesz przyczynił się, że Żydzi dostali się pod Prawo Przymierza, tak 
Chrystus sprawił, iż zostało ono usunięte. 

Mar.10: 9 Bóg złączył=> Figura na wieczne połączenie Chrystusa z Kościołem Bożym. 

Mar.10:11 Opuścił żonę swą=> Dał jej rozwód. 

Mar.10:14 Albowiem takich=> Zobacz objaśnienie Marek 9:37. 

Mar.10:15 Jako dzieciątko=> Zobacz objaśnienie Marek 9:36. 

Mar.10:17 Przybieżał jeden=> Jest przypuszczenie, iż to był Łazarz, którego Jezus wzbudził od umarłych. 

Mar.10:18 Zowiesz dobrym=> Chyba, że wierzysz w sercu swoim, że jestem Synem Bożym, a nie 
fałszerzem, ani bluźniercą lub obłudnikiem. 

Mar.10:19 Przykazania umiesz?=> Prawo Przymierza było jeszcze w tym czasie obowiązujące, ponieważ 
nie było jeszcze "przybite do krzyża". 

Mar.10:21 Rozmiłował się go=> Było niemożebne, ażeby Jezus nie polubił człowieka o tak wzniosłym 
charakterze. 
Rozdaj ubogim=> Rozumnie szafując, jako szafarz dóbr Bożych. "Miłość jest wypełnieniem 
Zakonu", Rzym. 13:10. 
Wziąwszy krzyż=> Te słowa nie znajdują się w Watykańskim, ani Synaickim manuskrypcie. 

Mar.10:22 Odszedł smutny=> Nowoczesna teologia musiałaby przyznać, że on poszedł na wieczne męki, 
pomimo, iż on był człowiekiem moralnym i przykładnym. Do dużego stopnia stał wyżej niż 
przeciętny człowiek za jego życia, jak i za naszych czasów. 

Mar.10:23 Którzy mają bogactwa=> Bądź pieniądze lub umysłowe zdolności, a ponieważ pokłada wiarę w 
bogactwach raczej niż w Bogu, z powodu pychy, która pielęgnuje bogactwa i dlatego, że 
bogactwa wytwarzają przyjaciół. Największa liczba bogaczy stanowi członków nominalnego 
kościoła. 
Do Królestwa Bożego=> Do członkostwa Ciała Chrystusowego. 

Mar.10:24 Dziatki=> Skromni, nie fałszywi. 

Mar.10:25 Przez ucho igielne=> W starożytnych miastach podczas nocy była zawsze otwarta mała brama. 
Wielbłąd mógł wejść, lecz bez ciężaru i na kolanach. 

Mar.10:27 Wszystko możliwe=> W tym celu Bóg przygotował próbę dla bogatych w Tysiącleciu. 

Mar.10:29 Kto opuścił dom=> Z tego nie powinniśmy rozumieć, ażeby Pan Jezus żądał, byśmy opuścili 
drugich. Byłoby rzeczą niewłaściwą odmawiać lub pozbawiać rodzinę niezbędnych potrzeb 
codziennego życia, lecz, gdy to jest załatwione, cześć pozostała powinna być poświęcona Bogu. 

Mar.10:30 Stokrotnie=> Nagroda stokrotnie większa w porównaniu do poniesionej straty. W miarę jak 
wielka jest nasza strata teraz, na tyle większą nagrodę jest nagroda w przyszłości. Jeżeli kto w 
teraźniejszym czasie niewiele, albo nic nie poświęca, nie może spodziewać się nagrody w 
przyszłości. Ci, co mało otrzymali w doczesnym życiu od Pana, bardzo małą mają nadzieję 
otrzymania działu w Królestwie. Tacy mało dla Niego poświęcili. 



Mar.10:31 Ale wielu pierwszych=> Tyczy ojców świętych, którzy będą stanowili ziemską fazę Królestwa. W 
porządku rozwoju najpierw było ziemskie nasienie, potem niebiańskie. 
Będą ostatnimi=> W wielkości stanowiska i czasu ojcowie starożytni będą ostatnimi podczas 
Tysiąclecia. Adam i Ewa prawdopodobnie będą ostatnimi, którzy zostaną wzbudzeni ze śmierci. 
Ostatni pierwszymi=> Z tytułu łaski wieku ewangelicznego dla władców niebiańskich, którzy 
zostali rozwinięci po ostatnim z proroków, po Janie Chrzcicielu. Ludzie, którzy ostatni umrą, 
prawdopodobnie pierwsi zostaną wzbudzeni. 

Mar.10:32 Zdumiewali się=> Podziwiali te wielkie rzeczy, które im Jezus oznajmił, a które nad nimi wisiały. 

Mar.10:35 Jakub i Jan=> Jest przypuszczenie, iż byli kuzynami Jezusa. 

Mar.10:38 Nie wiecie o co prosicie=> Nie możecie wyrobić sobie pojęcia o błogosławieństwach co znaczy 
towarzyszyć Chrystusowi w Jego Królestwie. 
Może pić=> Czy jesteście gotowi pić ten kielich goryczy? 
Kielich=> Ponosić hańbę i cierpienia. 
I chrztem=> Chrztem śmierci. 

Mar.10:39 Możemy=> Jesteśmy gotowi i poświęcimy wszystko, postępując Twoim śladem. 

Mar.10:40 Będzie dano tym=> Możliwe Pawłowi i Janowi. 

Mar.10:43 Będzie sługą waszym=> "Diakonos", diakon, sługa. 

Mar.10:45 Aby służył=> Innym, mającym uszy ku słuchaniu. 
I aby dał=> Stając się człowiekiem, nie znaczy to, iż zaraz zapłacił okup za rodzaj ludzki  swoim 
duchowym życiem, jakie pozostawił. 
Duszę swą=> "Psyche", istotę. 
Na okup=> "Lutron-anti", cenę równoważną. 

Mar.10:47 Jezusie, synu Dawida=> Dawno obiecany Król z linii Dawida - Mesjasz. 

Mar.10:48 Aby milczał=> Gdy ktoś nieoświecony duchowo woła o pomoc, to znajdą się niektórzy nawet 
między przyjaciółmi Bożymi, że zamiast zachęcać takich do prawdy, to ich zniechęcają. 

Mar.10:49 Kazał go zawołać=> Dając sposobność tym co byli przy Panu, aby otrzymali udział w 
błogosławieństwach. 

Mar.10:50 Porzuciwszy płaszcz=> Ktokolwiek pragnie przyjść do Jezusa powinien odrzucić od siebie 
wszystko, cokolwiek mu stoi na przeszkodzie. 

Mar.10:51 Ślepy rzekł=> "Rabbuni", znaczy: Mistrzu. 
Żebym przejrzał=> Gdyby dziś było postawione takie pytanie (co chcesz bym ci uczynił?), to 
wielu by odpowiedziało, że pragnęli by polepszenia bytu, dóbr doczesnych, sławy, itp. (tylko do 
prawdy chcieliby pozostać ślepymi). 

Mar.10:52 Zaraz przejrzał=> Chrystus jest jedynym lekarzem, który może otworzyć oczy wyrozumienia 
spraw Bożych. 

Mar.11: 8 Wielu ich=> W ten sposób był wybrany Baranek Wielkanocny (Jezus Chrystus) dnia 10 nisan. 

Mar.11:10 Błogosławione Królestwo=> "Pan panów i Król królów", 1 Tym. 6:15. "Dziś oświadczam, iż 
oddam ci w dwójnasób", Zach. 9:12. Okazanie królewskiej władzy na wiosnę roku Pańskiego 33 
wyobraża wzbudzenie świętych ze snu w roku 1878. 

Mar.11:13 Figowe drzewo=> Reprezentuje naród żydowski, "A od drzewa figowego nauczcie się tego 
podobieństwa", Mat. 24:32. 

Mar.11:15 Do kościoła=> Wyobraża oczyszczenie klasy Świątnicy począwszy od roku 1878, w którym 
wszelkie samolubstwo, złe myśli i światowość musi być odrzuconą, aby Świątynia mogła być 
czystą, która ma być Przybytkiem Bożym. 
Począł wyganiać=> Każdy prawy Żyd miał prawo to uczynić. 
Sprzedających=> To pozafiguralne oczyszczenie Świątnicy odbywa się teraz i szczególnie 
oddziaływa na tych, co handlują świętymi rzeczami. 
Pieniędzmi handlowali=> Wyobraża tych, co ograbiają lud, biorąc pieniądze za to, co nie jest 
pokarmem. 

Mar.11:17 Jaskinią zbójców=> Duchowni przywódcy ludu, którzy nauczają niewiary, a biorą pieniądze 
jakoby za głoszenie Słowa Bożego i w ten sposób okradają oni Boga (z Jego czci, a lud z 
pieniędzy). 

Mar.11:18 Bali się go=> Wyobraża usposobienie kleru względem głoszenia Prawdy na czasie. 

Mar.11:21 Przeklął=> "Kataraomai", znaczy: mówić źle o kimś. 

Mar.11:22 ________________________ 
MANNA - 15 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Nasze codzienne doświadczenia, odkąd staliśmy się naśladowcami Pana, są kierowane i 
strzeżone przez niewidzialną siłę, w tym celu, abyśmy jako uczniowie w szkole Chrystusa mogli 
coraz bardziej być przez Niego nauczani i rozwijać łaski Ducha, a szczególnie wiarę. 
Prawdopodobnie teraz nie jesteśmy w stanie ocenić tego, jak ważną jest wiara. Wydaje się być 



jedyną rzeczą, której Pan obecnie szczególnie poszukuje w tych, którzy są powoływani do stania 
się naśladowcami. Tak więc odpowiednio do naszej wiary będziemy mogli radować się nawet w 
utrapieniach. Nie możemy cieszyć się z cierpień, lecz możemy cieszyć się na myśl, jaką wiara 
do nich przywiązuje, a mianowicie, że ten "króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały 
wieczną wagę nam sprawuje". 
---------------------- 

Mar.11:23 Tej górze=> Królestwo złego. 
Rzuć się w morze=> Aby było pochłonięte przez anarchię. 

Mar.11:24 Prosili=> Dzieci Boże będą prosić tylko o takie rzeczy, jakie są obiecane w Słowie Bożym. 
Weźmiecie=> Otrzymacie. 

Mar.11:25 Odpuśćcie=> Najgłówniejszymi rzeczami z zasad chrześcijańskich jest miłość, sympatia i 
przebaczenie upadków innym. Nie znaczy to, abyśmy mieli okazywać przebaczenie, gdy ktoś nie 
żąda przebaczenia i nie zawsze ma to być uczynione natychmiast, jeżeli temu co winien, ta 
zwłoka może wyjść na pożytek, lecz powinniśmy zawsze być w tym usposobieniu, by 
przebaczać. 
Odpuścił wam=> "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią", Mat. 5:7. 

Mar.12: 1 Jeden człowiek=> Jezus tak w przypowieści mówił o Bogu Jehowie. 
Nasadził winnice=> Naród żydowski wyobraża chrześcijaństwo w czasie żniwa wieku 
ewangelicznego. "Winnica Pana zastępów jest dom izraelski", Izaj. 5:7. 
I ogrodził ją płotem=> Prawo Boże, prorocy i szczególniejsza ochrona, którą Bóg otaczał ten 
naród. 
Wykopał prasę=> Wyobraża naukę i ceremonie odprawiane w świątnicy, itp. 
Zbudował wieżę=> Wieża wyobraża proroków. 
Najął ją winiarzom=> Nauczeni w Piśmie Świętym i faryzeusze, którzy siedzieli na stolicy 
Mojżeszowej. 

Mar.12: 2 Gdy tego był czas=> W takiej porze, gdy należało spodziewać się owoców. 
Sługę=> Prorok lub nauczyciel. 
Do winiarzy=> Przez ich wpływ. 
Pożytki onej winnicy=> Miłość, wdzięczność, posłuszeństwo, pokorę. 

Mar.12: 6 Miłego syna=> Pana Jezusa. 
Będą się wstydzić=> Należało od nich spodziewać się poważania. 

Mar.12: 7 Ale winiarze=> Starsi ludu i kapłani. 
Rzekli=> Potajemnie i podstępnie. 
Ten jest dziedzic=> Ten człowiek mieni się być Mesjaszem. 
Będzie nasze=> Zachowamy naszą władzę i kapłaństwo. 

Mar.12: 9 Winnicę odda innym=> Chrystusowi, apostołom i innym nauczycielom wieku ewangelicznego. 

Mar.12:10 Kamień=> Węgielny (wierzchni) symbolizuje Jezusa Chrystusa, główny Kamień Boskiego 
budynku. Wzór, według którego miał być budowany. "Kamień to obrażenia i Opoka zgorszenia", 
1 Piotra 2:8. 

Mar.12:13 Z faryzeuszów=> Potajemnie głosili, że Żydzi jako lud Boży nie powinni płacić podatków innym 
władcom. 
Herodianów=> W rzeczywistości Ismaelici, wcale nie Żydzi. Ci trzymali stronę Heroda i otwarcie 
oświadczali się za władzą Rzymu. 
Aby Go usidlić=> Najbardziej sprzeczni ze sobą teoryści gotowi współdziałać przeciwko 
prawdzie. 
W mowie=> Chcąc wydostać od Jezusa poparcie nauki faryzeuszów, to wtedy mogliby Go 
oskarżyć o podburzanie ludu, lub gdyby oświadczył się za Herodianami, stanąłby przeciw 
poglądom ludu. 

Mar.12:14 Godzi się dać=> Według prawa Mojżeszowego. 

Mar.12:15 Czemu mię kusicie=> Dlaczego chcecie mnie usidlić. Jak niedorzecznym było dla człowieka 
niedoskonałego starać się usidlić człowieka doskonałego. 

Mar.12:17 Co jest cesarskiego=> "Oddawajcie każdemu co byście powinni", Rzym. 13:7. 
Co jest Bożego=> Tu jest nauka dla ludu Bożego, ażeby spraw religijnych nie mieszać ze 
światowymi. Sprawy światowe można bezpiecznie oddać do załatwienia światu. 

Mar.12:18 Saduceusze=> Agnostycy, niedowiarki. 

Mar.12:23 Przy zmartwychwstaniu=> "Anastasis" znaczy: zupełne powstanie od umarłych. 

Mar.12:25 Są jako aniołowie=> Bezpłciowi, przyprowadzeni do stanu, w jakim był Adam zanim Ewa była 
stworzoną. Jako aniołowie nie umierają, tak i doskonałe ludzkie istoty nie będą umierać. 

Mar.12:26 O umarłych=> Umarli potrzebują zmartwychwstania. Byłoby niedorzeczne, gdyby Pan Jezus 
powiedział: Co się tyczy powstania żywych. 
Iż będą wzbudzeni=> To by znaczyło, że nie przestali istnieć. 



Mar.12:27 Żywych=> Z punktu zapatrywania Jezusa oni śpią. 

Mar.12:29 Słuchaj Izraelu=> Dwanaście pokoleń. 
Pan jeden jest=> A nie trzech (jak uczy kościół papieski). 

Mar.12:30 Będziesz miłował=> Z powodu nie zachowania tego przykazania, przyjdzie czas wielkiego 
ucisku. "Miłość jest wypełnieniem Zakonu", Rzym. 13:10. 
Pana Boga twego=> Stwórcę, Jehowę. 
Ze wszystkiego serca=> Tego rodzaju miłość nie czeka na przykazanie, lecz zaraz jest gotową 
do usług. Posłuszeństwo tej części Zakonu uzdolniło Chrystusa, że wypełnił prawo przymierza 
Abrahama, a jednocześnie odkupił Adama i jego rodzaj. W ten sposób Pan Jezus streścił 
dziesięć przykazań, które są w sobie skrócone, czyli streszczeniem całego Zakonu. Ostatecznie 
bezwzględne posłuszeństwo będzie wymagane od wszystkich, którzy osiągną żywot wieczny. 

Mar.12:31 Jako samego siebie=> Pan nie powiedział: "Lepiej niż samego siebie". Chrystus, który ofiarował 
samego siebie za nas uczynił więcej niżeli to wymaganie. 

Mar.12:36 Przez Ducha Świętego=> Przez natchnienie (bo duch święty nie jest osobą, lecz mocą, 
wpływem). 
Rzekł Pan=> Bóg Jehowa. 
Panu memu=> "Adon", znaczy: mistrz, władca (tyczy się zmartwychwstałego Chrystusa Pana). 
Po prawicy mojej=> Stanowisko łaski i władzy. 

Mar.12:37 Wielki lud=> Któremu szczególnie to poselstwo było głoszone w ciągu ostatniej połowy 70-go 
tygodnia łaski. 

Mar.12:38 Nauczonych w piśmie=> Doktorzy prawa, teologowie. 
Na rynkach=> "Agora", od słowa "agorazo", co znaczy: odkupić. 

Mar.12:40 Pożerają domy wdów=> Korzystając ze sposobności przymusowej sprzedaży. 

Mar.12:44 Wszystką żywność=> Pan ją za to nie zganił, że tak maleńko dała na ofiarę. 

Mar.13: 6 Jam jest Chrystus=> Nie tylko Sabbatai Lewi ze Smyrny ze swymi 400-ma prorokami ma tu 
oznaczać, lecz ktokolwiek podaje się za głowę Kościoła Bożego, jak np. papieże, królowie, 
synody, itp., a także obraz bestii. 

Mar.13: 7 Wieści o wojnach=> Groźby i intrygi wojenne. 

Mar.13: 9 Początki boleści=> Bóle w historii chrześcijaństwa, wielki ucisk czasu zimowego, kiedy 
rozgniewają się narody. 

Mar.13:10 Przedtem kazana=> Już w roku 1861 raporty towarzystw biblijnych wykazały, że już wtedy 
Ewangelia była głoszona w narodach. 
U wszystkich narodów=> "Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody", Mat. 28:19. Jezus nie mówił, 
że ją wszystkie narody miały przyjąć i że zostaną przez jej głoszenie nawrócone. 

Mar.13:14 Gdy ujrzycie=> Zrozumiecie, uznacie za fakt prawdziwy. 
Oną obrzydliwość=> Bezbożnika, "człowieka grzechu", tajemnicę nieprawości, antychrysta, 
"syna zatracenia", bestię, mały róg, papiestwo. Szczególnie, gdy zrozumiecie naukę o 
przeistoczeniu i ofiarę mszy, dopełnione w naszych czasach przez różne teorie naśladowców 
papiestwa o własnym zadośćuczynieniu. 
Stojąca=> Zajęła miejsce. 
Gdzie stać nie miała=> "Na miejscu świętym" w Kościele Bożym. 
Kto czyta=> Z czytelników Pisma Świętego. 
Niechaj uważa=> Zastanawia się (co czyta i o czym czyta, aby mógł te sprawy pojąć i zrozumieć 
przy pomocy Bożej, aby nie pomylić się i), by źle nie zrozumieć ową rzeczywistą obrzydliwość 
papieską. 
W judzkiej ziemi=> Nie w rzeczywistej Judei, ponieważ ona jest krajem górzystym, lecz oznacza 
ona chrześcijaństwo. 
Uciekają na góry=> Królestwa Chrystusowego. 

Mar.13:15 Na dachu=> Kto posiada wyższe pojęcie o życiu i doświadczenie, jak i wiarę wyższą od innych. 
Zstępuje do domu=> Odłam nominalnego kościoła, do którego przedtem należał (nim poznał 
początki Prawdy Bożej). 
Aby co wziął=> Jak tytuły, dostojeństwa, poważanie, pochwały, itp. 

Mar.13:16 Kto na roli=> W świecie, nie należący do nominalnego kościoła. 
Niech się nie wraca=> Nie stara się gdzie przyłączyć do organizacji kościelnej, lecz niech zbliża 
się do Chrystusa. 
Aby wziął szaty swe=> By zabezpieczyć sobie u ludzi poważanie. 

Mar.13:17 Brzemiennym=> Mających pieczę o duchowych dzieciach, lecz nie spłodzonych przez Słowo 
Prawdy, lecz dzieci błędu, przeto nie są synami a bękartami. 
Karmiącym=> Księża, pastorzy, nauczyciele w szkołach niedzielnych i tym podobni. 
Piersiami=> Dający mleko Słowa Bożego pomieszane i sfałszowane błędem, aby utrzymać przy 
życiu nieprawne dzieci i tym sposobem głodzić i truć prawdziwe duchowe niemowlątka. 



Mar.13:18 Nie było w ziemie=> Gdy przyjdzie na Babilon mistyczna zima ucisku i rozpocznie się palenie 
kąkolu. 

Mar.13:19 Będą te dni=> Ucisku naturalnym wynikiem samolubstwa, odłożonym do właściwego czasu. 
Takim uciśnieniem=> Strasznym i powszechnym. 
Ani będzie potem=> Powtórzenie tego ucisku nie będzie potrzebne. 

Mar.13:20 Onych dni=> W czasie ucisku. 
Dla wybranych=> Lub przez wybranych te dni ucisku zostaną skrócone we właściwym czasie. 
Skróci=> Utnie. Dzieło niszczenia stosunkowo będzie trwało krótko. 

Mar.13:21 A tedy=> W teraźniejszym czasie. 
Tu jest Chrystus=> Będą mówić papieże, królowie, synody, konsylia oraz federacja 
protestanckich kościołów - obraz bestii - że u nich jest prawdziwy Chrystus Pan. 
Oto tam jest=> W jakimś szczególniejszym miejscu. 

Mar.13:22 Znamiona i cuda=> Przy pomocy złych duchów dokonywać większych cudów, niżeli spirytyści 
dokonują. 
Ku zwiedzeniu=> Przez namawianie do współdziałania z ludzkimi ideałami, aby porzucić 
Prawdę. 
By można zwieść=> Lecz nie będzie można zwieść. Wybrani mają obiecaną pomoc dostateczną 
w potrzebie, łaskę i mądrość. 
Wybranych=> Wybrani (z Oblubienicy) nie utracą swych koron. Oni starać się będą, by swoje 
powołanie i wybór uczynić pewnym. Którzy ubrani są w zupełną zbroję Bożą i noszą ją, 
korzystają z tej zbroi. Klasa Wielkiego Grona jest częścią nominalnych wybranych do pewnego 
czasu. 

Mar.13:24 Po onym uciśnieniu=> Po 1260-ciu latach prześladowania przez papiestwo. 
Słońce=> W symbolicznym znaczeniu światło Ewangelii, Prawdę, a tym samym Jezusa 
Chrystusa. Dalszy ciąg zobacz komentarz Joela 2:31. 

Mar.13:25 I gwiazdy padać=> Zobacz komentarz Joela 2:31. 
Które są na niebie=> Tyczy nominalnego kościoła. 

Mar.13:26 Tedy ujrzą=> W czasie ucisku przez oczy wyrozumienia. 
Przychodzącego w obłokach=> W czasie ucisku ze sprawiedliwością. 

Mar.13:27 Pośle anioły swoje=> Którzy podczas wieku ewangelicznego głosili Jego poselstwo, będąc 
spłodzonymi z ducha świętego. 
I zgromadzi=> "Zgromadźcie mi świętych moich", Psalm 50:5. Przyprowadzi ich do sympatii i 
harmonii z Prawdą, jaka będzie na czasie. "Pszenicę zgromadźcie do gumna mojego", Mat. 
13:20. "Uczynię ich własnością", Malachiasz 3:17. "Wyjdź z niego ludu mój", Obj. 18:4. 
Wybrane moje=> Poświęceni, ubiegający się o nagrodę, których korony zostały zachowane. 
Kończyn nieba=> Tyczy się nominalnego kościoła. 

Mar.13:28 Od figowego drzewa=> Symbolizuje naród żydowski. 
Puszcza liście=> Będzie działać w kierunku przywrócenia i otrzymania Palestyny. 

Mar.13:29 Blisko jest=> "Wiedzcie o tym, że przybliżyło się Królestwo", Łuk. 10:11. 

Mar.13:30 Ten rodzaj=> Zobacz komentarz Mat. 24:34. 

Mar.13:31 Niebo i ziemia=> Obecny kościelny i społeczny ustrój. 

Mar.13:32 Dnia i godzinie=> Kiedy Królestwo zostanie ustanowione. 
Nikt nie wie=> Nie wiedział wtedy, gdy Pan Jezus to mówił, "ale mądrzy zrozumieją". 
Tylko sam Ojciec=> Wiedział tak wtedy, jako i zawsze przedtem, lecz Pan nie powiedział, że 
nigdy nikt o tym wiedzieć nie będzie. Patrz komentarz Mat. 24:36. 
Ani Syn=> Ojciec wtedy zatrzymał tę rzecz w tajemnicy i dla Niego, lecz czy teraz nasz Pan i 
aniołowie też nie wiedzą o tym dniu i godzinie? 

Mar.13:33 Patrzcie=> Czuwajcie i obserwujcie dowody i znaki mojej obecności - parousia - ponieważ 
przyjdzie czas, gdy to będzie ważną rzeczą, abyście widzieli. 
Czujcie i módlcie się=> Pilnujcie siebie i słów prorockich, bo gdy nadejdzie czas właściwy, 
abyście mogli być z klasy "mądrych". 

Mar.13:34 Każdemu robotę jego=> Jako pokazane w tych, którzy prowadzili budowę z Nechemiaszem. 

Mar.13:35 Czujcież=> Uważajcie na znaki czasów w świetle Słowa Bożego odnoszące się do wtórej 
obecności Pańskiej, przemiany Kościoła i ustanowienia Królestwa na ziemi. Tego rodzaju 
czuwanie może posłużyć za ochronę przed wpływem światowym. 
Tedy=> Wskazuje, że sposób wtórej obecności miał być inny, wręcz przeciwny do ogólnego 
oczekiwania. 
Przyjdzie=> Niektórzy nauczają, że Pan Jezus przychodzi wtedy, gdy człowiek umiera, a to nie 
może do tego się odnosić, ponieważ śmierć nie jest przyjacielem. "Erchomai" znaczy przyszedł. 

Mar.13:37 Wszystkim mówię=> Wszystkim wierzącym. 

Mar.14: 3 Niewiasta=> Maria, siostra Marty i Łazarza. 



Olejku nardowego=> Zobacz komentarz Mat. 26:7. 

Mar.14: 5 Rozdać ubogim=> Zobacz komentarz Mat. 26:9. 

Mar.14: 6 Zaniechajcie jej=> Zobacz komentarz Mat. 26:10. 

Mar.14: 8 Co mogła uczyniła=> Nie powinniśmy czuć się zadowoleni, dopóki nie uczynimy podobnie jak 
ona. 
Ciało moje pomazała=> Znaczy "nogi", ostatnich członków Ciała Chrystusowego, którzy jeszcze 
są na ziemi i jest możliwe, iż będą pomazane kosztownym olejkiem nardowym. 
______________________  
MANNA - 16 LISTOPADA   
-------- 
Nie mamy przywileju wejścia w osobisty kontakt z naszym drogim Odkupicielem, ale mamy 
przywilej pomazywania Pańskich braci słodkimi perfumami miłości, sympatii, radości i pokoju. Im 
kosztowniejsze one będą w samozaparciu, tym cenniejsze w ocenie naszego Starszego Brata, 
który oświadczył, że proporcjonalnie do tego, co czynimy lub nie czynimy Jego braciom, czynimy 
lub nie czynimy Jemu. Naszymi słoikami alabastrowymi są nasze serca, które powinny być 
napełnione najwspanialszymi i najwonniejszymi perfumami dobrych życzeń, uprzejmości i 
miłości wobec wszystkich, lecz szczególnie wobec naszego Pana Jezusa i Jego wszystkich 
uczniów, na których obecnie mamy przywilej wylewać przyjemne zapachy miłości i oddania w 
imieniu Pana, ponieważ należymy do Niego.   
-------- 

Mar.14: 9 Na pamiątkę jej=> Patrz komentarz Mat. 26:13. 

Mar.14:10 Wtedy Judasz Iskariota=> Zobacz komentarz Mat. 26:14. 

Mar.14:12 Przaśników=> Wyobraża właściwy stan świata w Tysiącleciu. 
Baranka wielkanocnego=> "Baranek nasz Wielkanocny za nas ofiarowany jest Chrystus", 1 Kor. 
5:7. 

Mar.14:15 Przygotujcie=> Prawdopodobnie lokal był zamówiony. 

Mar.14:20 Jeden z dwunastu=> Postąpił wbrew zasadom i gościnności, która na Wschodzie była dowodem 
przyjaźni. 

Mar.14:21 By się nie narodził=> Zobacz komentarz Mat. 26:24. 

Mar.14:22 Wziął Jezus chleb=> "Jam jest chleb żywota", Jan 6:48. 
Bierzcie jedzcie=> Zobacz komentarz Mat. 26:26. 

Mar.14:23 Wziąwszy kielich=> Zobacz komentarz Mat. 26:27. 

Mar.14:24 To jest krew moja=> Która jest zapieczętowaniem. 
Nowego Testamentu=> Przymierza wielkiej łaski. Nowe Przymierze nie będzie mogło rozpocząć 
swoją działalność, aż kielich cierpień, który zostawił Jezus dla swoich naśladowców, nie zostanie 
wypity, co stanowi śmierć wszystkich członków Ciała Chrystusowego. 
Która się wylewa=> Co znaczyło oddanie życia Chrystusa jako Okup. 
Za wielu=> Za świat w ogólności. 

Mar.14:25 Z winnej macicy=> To co przez nią jest wyobrażone. 
Gdy go pić będą=> Kielich radości i błogosławieństw, chwałę i cześć w Królestwie. 
W Królestwie Bożym=> Przy wtórej Pana obecności. 

Mar.14:27 Owce=> Tak apostołowie, jak i inni uczniowie. 
Będą rozproszone=> Opuszczeni, zatrwożeni, bez możności głoszenia, iż "przybliżyło się 
Królestwo niebiańskie". 

Mar.14:32 Getsemanne=> Miejsce tłoczenia oliwy. 
Aż się pomodlę=> Aby otrzymać łaskę i pomoc w tym czasie wielkiej próby. 

Mar.14:33 Począł się lękać=> Jakby smutek przypadł na Niego niespodzianie. Zobacz komentarz Mat. 
26:37. 

Mar.14:36 Oddał ten kielich=> Zobacz komentarz Mat. 26:39. 

Mar.14:38 Czuwajcie i módlcie się=> Ta przestroga szczególnie jest potrzebna około czasu obchodzenia 
pamiątki śmierci Pańskiej. 
Byście nie weszli=> Nie potknęli się. 
W pokuszenie=> W tej godzinie próby, która przyszła na wszystkich. 
______________________  
MANNA - 1 KWIETNIA 
---------------------- 
Charakter pokus poznajemy dokładnie dopiero wtedy, gdy nas ogarną. Gdybyśmy się 
dowiedzieli o nich wszystkiego zawczasu, stałyby się jedynie niewielkimi pokusami. Czuwajcie 
więc i módlcie się zawsze, gdyż przygotowanie się do nich jest jedynym bezpiecznym sposobem 
postępowania, bowiem przeciwnik wasz, diabeł, rozgląda się, kogo mógłby pożreć. On zna 
wasze słabe punkty i jest gotów je wykorzystać. Wszyscy potrzebujemy łaski Ducha Świętego w 



swych sercach a także Pańskiej "łaski ku pomocy czasu przygodnego", jeśli chcemy zwyciężyć. 
O, duszo moja, miej się na baczności, Bo nieprzyjaciel, ona moc ciemności, Napiera usilnie i 
stawia przeszkody, By nie dopuścić do wielkiej nagrody. 
---------------------- 

Mar.14:40 Wróciwszy się=> To nie było dowodem słabości Pana, aby żądał ludzkiej sympatii i współczucia. 

Mar.14:45 Pocałował Go=> W greckim języku wyrażenie wskazuje, iż pocałował Jezusa kilkakrotnie. 

Mar.14:47 A jeden z nich=> To Piotr. 
Dobywszy miecza=> To był dowód, że Pan nie był wzięty przeciw swej woli, lecz zdał się 
dobrowolnie. 

Mar.14:50 Uciekli=> Lecz nasz Pan powiedział: "Pozwólcie tym odejść", Jan 18:8. 

Mar.14:53 Najwyższego Kapłana=> Kajfasz zapewne był przywódcą spisku przeciw Jezusowi. 
Zeszli się=> Wbrew prawu żydowskiemu, które zabraniało sądzenia człowieka między 
zachodem a wschodem słońca. 

Mar.14:58 Kościół=> Tyczy prawdziwego Kościoła Ciała Chrystusowego. 
W trzech dniach zbuduję=> Niecały piąty, cały szósty i początek siódmego tysiącletniego dnia. 

Mar.14:61 Chrystus, Syn=> A nie sam Bóg Jehowa. 

Mar.14:62 Po prawicy Bożej=> "Siądź po prawicy mojej dokąd nie położę nieprzyjaciół Twoich podnóżkiem 
nóg Twoich", Psalm 110:1. 
Z obłokami=> Czas ucisku. 
Niebieskimi=> Władze duchowe. 

Mar.14:64 Bluźnierstwo=> Zniewaga przeciw Bogu. 

Mar.14:65 Poczęli pluć=> "Twarzy mojej nie zasłoniłem od zniewag i plucia", Izaj. 50:6. 
I bić Go=> "Ciała mego nadstawiałem bijącym, a policzków moich tym, którzy mnie targali", Izaj. 
50:6. 
I słudzy=> Ludzie niskiego umysłu radują się i cieszą z niepowodzenia lub nieszczęścia tych, 
których uważają za wyższych od siebie. 
Policzkowali Go=> "Przetoż uważajcie, jaki jest Ten, który podejmował takowe od grzeszników 
przeciw sobie sprzeciwianie", Żyd. 12:3. "Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycony 
będzie", Izaj. 53:11. 

Mar.14:71 Począł zaklinać=> Jest odbiciem na próby Kościoła. 
Nie znam tego człowieka=> Grzech ten był popełniony przed zesłaniem ducha świętego. 

Mar.14:72 Płakał=> Zobacz komentarz Mat. 26:75. 

Mar.15: 1 Naradziwszy się=> By zatwierdzić niepewny sąd, jaki uradzili ubiegłej nocy. 
Ze wszystką radą=> Jako ich król, został Chrystus odrzucony. 

Mar.15:10 Z nienawiści=> Figurą była nienawiść braci Józefa. 

Mar.15:11 Barabasza=> Naturalny wybór świata jest raczej za mającym ducha morderczego, niż za 
świętym. Fanatyzm religijny jest najzłośliwszą, najgłębszą i bezlitosną nienawiścią. 

Mar.15:14 A Piłat=> Okazał większe zainteresowanie, niżeliby to uczyniło papiestwo w podobnych 
okolicznościach. 
Ukrzyżuj Go=> Tak żydowska arystokracja, jak i demokracja, dowiodły nieprawdziwości 
przysłowia, że: "głos ludu, głosem Boga". 

Mar.15:15 Jezusa ubiczowawszy=> "Wszakże z tego co ucierpiał, nauczył się posłuszeństwa", Żyd. 5:8. 
Piłat myślał, że ubiczowanie Jezusa zadowoli przeciwników; żądnych krwi. 

Mar.15:17 Koronę z ciernia=> "Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycony będzie", Izaj. 53:11. 

Mar.15:19 Bili głowę Jego=> "Ciała mego nadstawiam bijącym, a policzków tym, którzy mię targają", Izaj. 
50:6. 
Pluli nań=> "Twarzy mojej nie zasłoniłem od zniewag i plucia". 

Mar.15:21 Szymona Cyrenejczyka=> A gdzie wtedy byli Piotr, Jakub i Jan? 
Aleksandra i Rufa=> Którzy później prawdopodobnie stali się naśladowcami Jezusa i byli dobrze 
znani między uczniami. 
Niósł krzyż Jego=> Tylko część, która wlekła się po ziemi. Pan nosił nasze niemoce aż do 
wycieńczenia. Sposobność noszenia krzyża dla Ciała Chrystusowego trwa dotąd. Pan Bóg ześle 
potrzebną pomoc nawet w takiej jak ta sprawa, że i świat okaże swą sympatię i współczucie. 

Mar.15:23 Wino z mirrą=> Środek uśmierzający boleści. 
Ale nie przyjął=> Wolał raczej znieść zupełną miarę boleści i cierpień, które Ojcowska mądrość, 
miłość i sprawiedliwość przygotowały dla Niego. 

Mar.15:24 Rozdzielili szaty=> Te szaty, w których Jezus ukazał się po swoim zmartwychwstaniu, zostały 
stworzone, jak również i ciało, w którym był widziany. 

Mar.15:29 Przeklinali Go=> "Jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie", 1 Jana 4:17. 
Kiwali głowami=> "Myśmy mniemali, że jest On zraniony, ubity i utrapiony od Boga", Izaj. 53:4. 
Kościół=> Prawdziwy Chrystusowy. 



W trzech dniach=> Piąty, szósty i siódmy tysiącletni dzień. 

Mar.15:31 Innych ratował=> Szczególnie dopuszczenie Prawdy do osobnika. 

Mar.15:32 Król izraelski=> Wszystkich dwunastu pokoleń. 

Mar.15:33 Stała się ciemność=> Pokazuje chwilowe zwycięstwo mocy ciemności nad Jezusem, który jest 
światłością świata. Wyobraża odstręczanie od Boga narodu izraelskiego z powodu ukrzyżowania 
Jezusa. 
Aż do 9 godziny=> Czyli trzeciej po południu (15-tej) podczas sprawowania ofiar wieczornych. W 
tym czasie Chrystus umarł. 

Mar.15:34 Czemuś mnie opuścił=> To była rzeczywistość, a nie udawanie konania. On poniósł karę za 
grzeszników we wszystkich szczegółach. Tak przykry moment może się przytrafić nawet 
najgorliwszym naśladowcom Chrystusa. 

Mar.15:36 Zaniechajcie=> Z tych słów można zauważyć, że ostatnia modlitwa Chrystusa była słyszaną 
przez Jego nieprzyjaciół. 

Mar.15:37 Oddał ducha=> Wydał ostatnie tchnienie (ale nie wydał duszy, bo On sam był duszą, istotą, 
która przestała istnieć rzeczywiście do dnia trzeciego). 

Mar.15:38 Zasłona kościelna=> 60 stóp długości, 30 stóp szerokości i 4 cale grubości. 
Rozerwała się=> Wyobraża otwarcie drogi do nieba dla spłodzonych z ducha świętego. 

Mar.15:41 Posługiwały Mu=> Zaopatrywały w doczesne potrzeby Jezusa i Jego 12-tu uczniów. Chrystus 
nigdy nie żądał jałmużny. 

Mar.15:44 Już umarł=> On nosił nasze słabości aż do znużenia. 

Mar.16: 1 Wonnych rzeczy=> Jeżeli Pan Jezus był ukrzyżowany w czwartek (według niektórych 
nauczycieli) po południu, to niewiasty miałyby czas cały dzień w piątek, w którym mogłyby 
dokonać balsamowania (a nie dopiero w niedzielę chciały to zrobić i to dowodzi, że Pan zmarł w 
piątek i niewiasty musiały czekać aż minął sabat o 6-tej wieczór w sobotę i dlatego bardzo rano 
w niedzielę były już u grobu, lecz Pan już zmartwychwstał i balsamowanie nie było Mu 
potrzebne, gdyż miał być w grobie tylko do dnia trzeciego). 

Mar.16: 2 Bardzo rano=> "Poratuje Go Bóg zaraz z poranku", Psalm 46:6. Wyobraża to początek 
siódmego tysiącletniego dnia, gdy Kościół (Ciało Chrystusowe) zostanie wzbudzony. "Rozwalcie 
ten kościół, a ja w trzech dniach (tysiącletnich) wystawię go", Jan 2:19. 

Mar.16: 6 Wstał z martwych=> Nauka o zmartwychwstaniu jest ważną nauką tak religii chrześcijańskiej, jak 
i żydowskiej. 

Mar.16: 9 A gdy Jezus=> Tak ten wiersz, jako i następne do końca rozdziału nie znajdują się w żadnym 
wcześniejszym greckim manuskrypcie. 

Mar.16:17 Nowymi językami=> Ten i do końca wiersze tego rozdziału nie znajdują się w żadnym 
wcześniejszym greckim manuskrypcie. Szatańskie naśladownictwo daru mówienia obcymi 
językami zamierzone było przez pana ciemności, aby utwierdzić te sfałszowane teksty, by przez 
nie zwieść chrześcijan gdzie się da. Pewna kobieta w Los Angeles posiadała ten "dar", a gdy 
pewien poważny Chińczyk słyszał ją mówiącą oświadczył, iż ją dobrze rozumiał co mówiła. Gdy 
żądano, by przetłumaczył jej mowę, odpowiedział, że wyrazy jakie używała były najgorsze jakie 
tylko mogły być. "Jeżeli kto (obcym) językiem mówi ... jeden niech tłumaczy (dla tych, co tego 
języka nie rozumieją). A jeżeliby tłumacza nie było, niechże w zborze milczy ten, który obcym 
językiem mówi ..." - 1 Kor. 14:27,28. "Kto mówi obcym językiem, niech się modli (do Pana o 
błogosławieństwo daru), aby mógł tłumaczyć (na język zrozumiały). Bo jeżelibyś się modlił 
obcym językiem ... jakoż ten, który jest prostakiem (który twego języka nie zna), na twoje 
dziękowanie rzecze: Amen, ponieważ nie wie co mówisz. Dlatego wolę w zborze pięć słów 
zrozumiale przemówić, abym i drugich nauczył, niżeli 10 tysięcy słów powiedzieć językiem 
obcym (którego inni nie znają)" - 1 Kor. 14:13,14,16,19. 

Mar.16:18 Co śmiertelnego pili=> Powyższe wiersze są dowodem i same przez się przedstawiają jaki jest 
charakter tych dopisanych wierszy od 9 do 20. 

Mat.13:42 W piec ognisty=> Czas ucisku (od roku 1914), który zniszczy nominalne systemy i fałszywe 
wyznania, spowodowane w znacznym stopniu przez wzrost niedowiarstwa i różnego rodzaju 
spirytyzmu. Byłoby niedorzecznością przypuszczać, aby symboliczny kąkol mógł być spalony w 
literalnym ogniu. 
Zgrzytanie zębów=> Znaczy wielkie niepowodzenia, zawody, smutek, boleści i ucisk w całym 
chrześcijaństwie. "Ludzie drętwieć będą ze strachu i oczekiwania tego, co na cały świat 
stopniowo przypadnie", Łukasz 21:26. "Słysząc to wściekali się w sercach swoich i zgrzytali na 
niego zębami", Dz.Ap. 7:54. 

Łuk. 1: 1 Mamy wiadomość=> My, pierwotni chrześcijanie. 

Łuk. 1: 2 Jako nam podali=> Apostołowie. 

Łuk. 1:15 Albowiem będzie=> W przyjaznych warunkach przed narodzeniem. 
Przed obliczem Pana=> Boga Jehowy, ponieważ był cichy i pokornego serca. 



Duchem Świętym=> Gdyż skłaniał się ku Bogu jako Logos i jako Jezus Chrystus. 

Łuk. 1:17 W mocy Eliasza=> W duchu odważnego i nieugiętego, mając po swojej stronie ducha Prawdy. 
Sprawując dzieło Eliasza dla Izraela, wprowadzając zarazem Chrystusa w ciele. 

Łuk. 1:26 W szóstym miesiącu=> Prawdopodobnie 25 grudnia 3-go roku, przed datą 1-go roku naszej ery. 

Łuk. 1:32 Stolicę=> Godność, władzę i moc Bożą. 

Łuk. 1:35 Święte=> Święty, bez zmazy, niepokalany, odłączony od grzeszników. Święty, ponieważ Jego 
życie nie pochodziło od Adama, skażonego źródła. 

Łuk. 1:36 Miesiąc szósty=> Jan Chrzciciel był o 6 miesięcy starszy od Jezusa. 

Łuk. 1:46 Wielbij Pana=> Nie bojąc się urągań Józefa lub innych. 

Łuk. 1:52 Ściągnął władców=> Genealogiczną linię Salomona, ażeby mógł być przodkiem Mesjasza. 
Wywyższył poniżonych=> Genealogiczną linię Natana. 

Łuk. 1:54 Sługę swego Izraela=> Całych 12-tu pokoleń. 

Łuk. 1:68 Bóg Izraelski=> Całych 12-tu pokoleń. 
Odkupienie=> "Poicolutrosin" - uczynił wyzwolenie. 

Łuk. 1:69 Róg=> Moc. 

Łuk. 1:79 Światło=> Prawdę. 
W ciemności=> Nieświadomości. 

Łuk. 1:80 Umacniało w duchu=> "Pneuma" - w charakterze, umyśle. 
Na pustkowiu=> W górzystej, nieuprawianej okolicy, gdzie Jego rodzice mieszkali po Jego 
narodzeniu. 
Aż do onego dnia=> Okres czasu, lecz nie dnia o 24 godzinach. 
Ukazał się=> Gdy Mu było lat 30. 
Przed Izraelem=> Dwunastoma pokoleniami. 

Łuk. 2: 1 Cesarza Augusta=> Przedstawiciela Rzymu, czwartego uniwersalnego państwa. 
Aby popisano=> "I powstanie na miejsce taki, który roześle poborców w sławie królewskiej", 
Dan. 11:20. 

Łuk. 2: 7 Pierworodnego=> Około 1-go października roku 2-go, przed datą A.D.33; 29 i pół przed 
rozpoczęciem misji Jana w 15-tym roku Tyberiusza Cezara. 
Nie mieli miejsca=> Doświadczenie Józefa i Marii na ówczas nie było wyjątkowe. 

Łuk. 2: 8 Byli pasterze=> Okolica Betlejemu była żyznym pastwiskiem, a i dziś pasą się tam stada owiec. 
Straż trzymający=> Przed złodziejami i dzikimi zwierzętami. 

Łuk. 2: 9 Bali się=> Rodzaj ludzki zdaje się odczuwać, że przekleństwo Boże na nim ciąży i ciągle jest w 
obawie dalszego. 

Łuk. 2:10 Zwiastuje radość=> A nie złą nowinę i nie smutek. "Błogosławiony lud, który zna dźwięk Twój 
Panie", Psalm 89:16. 
Która będzie=> W czasie właściwym, bo plan Boży nie może upaść w żadnej części. 
Wszystkiemu ludowi=> A nie tylko Żydom, nie tylko dla Małego Stadka. 
______________________  
MANNA - 25 GRUDNIA   
-------- 
Chociaż nie możemy zgodzić się z tym, że ten dzień jest właściwym dniem obchodzenia urodzin 
naszego drogiego Zbawiciela, to jednak kładziemy nacisk na to wydarzenie, jako mające miejsce 
około 1 października (Wykłady Pisma Świętego, Tom II, str. 55). Skoro Pan nie określił Swego 
życzenia, kiedy mamy obchodzić rocznicę Jego urodzin, to nie ma znaczenia w jakim dniu, owo 
ważne dla. wszystkich wydarzenie, Jego narodziny, jest uczczone. W tym dniu, tak powszechnie 
celebrowanym, możemy przyłączyć się do tych wszystkich, których serca pałają miłością i oceną 
Boga i Zbawiciela. Zwyczaj wzajemnego obdarzania się w tym czasie drobnymi upominkami 
wydaje się być szczególnie stosowny. Bóg jest Dawcą wszelkiego dobrego i doskonałego daru. 
Bóg stale udziela, a my stale otrzymujemy od Niego; lecz wśród wszystkich Jego darów, 
największą wartość dla nas ma darowanie nam przez Niego Swego Syna, by stał się naszym 
Zbawicielem.   
-------- 

Łuk. 2:11 Zbawiciel=> Dawca życia. 
Chrystus Pan=> Anioł najprzód oświadczył łaskę Bożą i błogosławieństwo, a następnie 
powiedział im jak się stanie, dając tym przykład jak powinniśmy postępować w podobnych 
razach. 
 
Zobacz w.10 MANNA 

Łuk. 2:14 Chwała Bogu=> Jeżeli aniołowie wysławiali radośnie przyjście Pana na świat, to możemy sobie 
wyobrazić jaka będzie radość, gdy Ciało Pomazańca będzie przyjęte do chwały. 



Na wysokościach=> Najwyższe wyniesienie głosu i uczuć. Po tysiącletnim panowaniu 
Chrystusa, gdy dokona powierzonego Mu dzieła. Dotąd Bóg jeszcze nie otrzymuje od ludzi 
chwały w całej pełni. 
Na ziemi pokój=> Przywrócenie rodzajowi ludzkiemu błogosławieństw Bożych. 
Ludziom dobrej woli=> Chwała nowego okresu rozpoczęła się do pewnego stopnia z 
narodzeniem Jezusem. Takie tłumaczenie spotyka się w manuskrypcie odnalezionym na górze 
Synaj w 1892 roku przez Lewis`a. 

Łuk. 2:26 Powiadomiony był=> Ci co byli w harmonii z Bogiem nie byli pozostawieni w nieświadomości o 
tak ważnej sprawie. 

Łuk. 2:29 Panie=> "Despotes" - monarcha. 

Łuk. 2:32 Światłość=> "Ten ci był prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka 
przychodzącego na świat", Jan 1:9. 
Poganom=> Cały rodzaj ludzki bez względu na wiarę. 
Ludu izraelskiego=> Dwanaście pokoleń, które staną się prawdziwymi Izraelitami. 

Łuk. 2:34 Przeznaczony na upadek=> Podczas niełaski dla Izraela. 
I na powstanie=> W czasie Restytucji. 
W Izraelu=> Dwunastu pokoleniach. 
Przeciw będą mówić=> Urąganie krzyża jeszcze nie ustało. 

Łuk. 2:35 Miecz przeniknie=> Wielkie doświadczenie z powodu śmierci Chrystusa. 
Były objawione=> Aby było dowiedzione, którzy okażą się wiernymi żołnierzami krzyża 
Chrystusowego, a którzy nimi nie są. 

Łuk. 2:36 Z pokolenia Asera=> Jednego z zaginionych 10-ciu pokoleń. 

Łuk. 2:38 Odkupienia=> "Lutrosis" - wyzwolenie. 

Łuk. 2:40 W duchu=> Rękopisy Watykański i Synaicki opuszczają to słowo. 
Łaska=> Błogosławieństwo. 

Łuk. 2:41 Na każdy rok=> To wymaganie prawa było wypełniane jedynie przez bardzo pobożnych Żydów. 

Łuk. 2:42 Był w 12-tym roku=> Według zwyczaju jaki był u Żydów, chłopiec w 12-tym roku życia mógł już 
pewnego rodzaju poświęcenie uczynić z siebie, lecz Jezus przekonał się, że byłoby dla Niego 
niewłaściwym rozpoczynać swoją misję w tym czasie. 

Łuk. 2:46 Pytającego ich=> Jest to dobry sposób dla tych, co z powodu płci lub nieodpowiedniego wieku, 
nie mogą nauczać. Niektórzy z ludu Bożego bardzo osłabiają swój wpływ, gdy okazują zbytnią 
pewność siebie przy głoszeniu Prawdy, szczególnie do ludzi uczonych. 

Łuk. 2:47 Nad rozumem Jego=> Jako chłopca, był doskonały. Duch święty nie był Mu jeszcze dany. 

Łuk. 2:49 Rzekł do nich=> W swej dziecinnej prostocie zdaje się iż myślał, że Jego matka i Józef powinni 
rozumieć i pochwalić Jego postępek. 
Ojca mego=> Jezus nigdy nie uznawał Józefa za swojego ojca. 
W rzeczach=> W sprawach Ojca. 
______________________  
MANNA - 22 SIERPNIA 
---------------------- 
Czyż mu wszyscy nie powinniśmy mieć ducha, jakiego posiadał Mistrz, wyrażonego w Jego 
słowach? Prawdziwi święci Pańscy nie mają własnych spraw, gdyż poświęcając się oddali Panu 
wszystko, co posiadali. Jako administratorzy Pańscy, gdy znajdują się w pomyślnych warunkach 
nie mogą w chwili śmierci swoich spraw powierzyć swoim dzieciom lub przyjaciołom, być może z 
ich szkodą. Sprawy te powinny być załatwione przez administrującego przed śmiercią tak 
mądrze, jak tylko potrafi, ponieważ jego szafarstwo się kończy, a on musi zdać z niego 
rachunek. 
---------------------- 

Łuk. 2:51 W sercu swoim=> Prawdopodobnie Łukasz otrzymał te wiadomości z ust Marii. 

Łuk. 2:52 Pomnażał się w mądrości=> Chrystus nie był równy w mocy swemu Ojcu. 

Łuk. 3: 1 Roku 15-tego=> Około 1-go kwietnia Roku Pańskiego, gdy Janowi było 30 lat, a Chrystusowi 29 
i pół roku. 

Łuk. 3: 2 Do Jana=> Typ na Kościół w czasie żniwa. 

Łuk. 3: 3 Odpuszczenie grzechów=> Lecz nie od grzechu pierworodnego, który jedynie mógł być 
zgładzony przez krew Chrystusa, bo "bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia", lecz były 
odpuszczane grzechy jako wykroczenie przeciw Zakonowi. 

Łuk. 3: 4 Głos=> Lecz nie "słowo". 
Ścieżki Jego=> Urządzenia, sprawy. 
Proste=> Dla tryumfalnego wprowadzenia Królestwa na ziemi "będzie tam gościniec". 

Łuk. 3: 5 Każdy parów=> Głębokie rysy charakteru. 
Góra i pagórek=> Królestwo i mniej autokratyczny rząd. 



Będzie zniżony=> Warunki społeczne zostaną zrównane, podobnie jak miasto Quito w 
Ekwadorze, najwyżej leżące miasto na świecie, osiadło 76 stóp w ciągu minionych 122 latach. 
Miejsca krzywe=> Przewrotne. 

Łuk. 3: 6 Wszelkie ciało=> Cały rodzaj ludzki, a nie jedynie Żydzi. 
Ogląda=> Oceni coraz więcej miłość Bożą. 

Łuk. 3: 7 Rodzaju jaszczurczy=> "Gennema" - rodzaj. 
Przyszłym gniewem=> Zobacz komentarz Mat. 3:7. 

Łuk. 3: 8 Zobacz komentarz Mat. 3:9. 

Łuk. 3: 9 A już=> Wyobraża koniec wieku ewangelicznego. 
Siekiera=> Boskiego sądu. 
Owocu dobrego=> Owoców sprawiedliwości. 
Bywa wycięte=> Podobnie jak nominalny Izrael był w ten sposób odcięty od łaski Bożej. 
W ogień wrzucone=> Jak Izrael został wrzucony w ucisk Roku Pańskiego 69-70. 

Łuk. 3:11 Odpowiadając=> Dając radę tym, którzy mogli uniknąć czasu ucisku podczas żniwa wieku 
żydowskiego, który jest typem na czas ucisku obecnych żniw, też podobną można dać radę. 

Łuk. 3:14 Nie czyńcie gwałtu=> Nie przestępujcie praw swojego rządu. 
Przestawajcie=> Kontentujcie się i dobrowolnie poddawajcie się (prawu rządowemu). Przykład i 
radę świętych powinno się zalecać. 

Łuk. 3:15 Lud oczekiwał=> Okres 30-tu lat od czasu gdy mędrcy nawiedzili Jezusa, aż do czasu, gdy 
Chrystus zaczął swą misję wyobraża okres czasu między rokiem 1844 a 1874. 
Wszyscy myśleli=> Podobnie jak dziś, wszyscy zastanawiają się, czy kościół wypełnił swoją 
misję? 
Był Chrystusem=> Ustanowienie Królestwa Bożego było nadzieją każdego Izraelity. 

Łuk. 3:16 Rozwiązać rzemyka=> Jana zupełne zaparcie siebie i prostota, z jaką starał się wypełnić wolę 
Bożą. 
Duchem Świętym=> Podczas Zielonych Świąt, którzy byli prawdziwymi Izraelitami. 
I ogniem=> Ogniem gniewu Bożego do ostateczności. W ciągu 36 i pół lat po odrzuceniu Jezusa 
przyszedł ogień ucisku na wszystkich innych. Ucisk ten zakończył się zniszczeniem żydowskiego 
rządu w roku 70. 

Łuk. 3:17 Wyczyści bojowisko=> Między klasami chrześcijańskimi, aby oddzielić czyste ziarno pszeniczne 
- klasę poświęconą do Królestwa z Panem. 
Zgromadzi pszenicę=> Prawdziwych Izraelitów, stosunkowo małą liczbę. 
Do gumna swego=> Do chrześcijańskiego kościoła byli zbierani. 
Ale plewy=> Pozostałą resztę żydowskiego narodu. 
Spali ogniem nieugaszonym=> Nie ogniem materialnym lecz symbolicznym. Ogniem walki 
religijnej i politycznej, które zniszczyły naród żydowski. Żydzi byli bezsilni by odwrócić tę 
katastrofę od siebie. 

Łuk. 3:19 Herod=> Wyobraża królów ziemi. 
Będąc strofowany=> Być może, iż Jan nie działał oględnie i nadużył swych praw. 
Herodiady=> Wyobraża niewierny nominalny kościół chrześcijański. 
Złych spraw=> Jako wynik figuralnego połączenia kościoła z państwem, co jest przeciwne Pismu 
Świętemu. 

Łuk. 3:20 Wsadził Jana=> Typ na prawdziwy Kościół w czasie żniwa, który prowadził pracę misyjną około 
jednego roku. 
Do więzienia=> Wyobraża ukrócenie wolności Kościołowi prawdziwemu. Jan przebywał w 
więzieniu około roku, zanim został ścięty. 

Łuk. 3:21 Gdy Jezus=> Po dojściu do lat 30-tu, jako wieku dojrzałego według Zakonu, mógł wtedy 
poświęcić się jako człowiek. 
Był ochrzczony=> Okazał swoje ofiarowanie. 
Modlił się=> Ta modlitwa była odmówioną prawdopodobnie wobec całego zgromadzenia. 
Niebo otworzyło=> Możebne, że Chrystusowi dane było widzenie objawiające Mu w większej 
mierze Jego przedludzką egzystencję. 

Łuk. 3:22 Duch Święty=> Okres ducha, czyli początek Wieku Ewangelii. 
Kształcie cielesnym=> Objaw rzeczy niewidzialnej. 
Jako gołębica=> Symbol pokoju i czystości, wyobrażający zupełność miłości Bożej w Jezusie. 
Nie znagła jak błyskawica, lecz łagodnie jak gołębica. 
Zstąpił nań=> Dając Mu zadatek dziedzictwa Boskiej natury, pomazując Go duchem. Jezus nie 
był jeszcze Chrystusem, Mesjaszem, dopóki nie został w ten sposób namaszczony. "Po chrzcie, 
który Jan opowiadał, jako Jezusa z Nazaretu pomazał Bóg duchem świętym", Dz.Ap. 10:37,38. 

Łuk. 3:23 Synem Helego=> Zięciem Helego, ojca Marii. Józef, mąż Marii, która urodziła Jezusa zwanego 
Chrystusem (Mat. 1:16), był bliskim krewnym Helego, ojca Marii. On był zaślubiony z nią zgodnie 



z prawem. On był rzeczywistym przez urodzenie synem Jakuba, Mat. 1:16 i legalnym albo tak 
zwanym "synem według prawa", synem Helego. W cnocie (doskonałości) swej był mężem Marii. 

Łuk. 3:38 Syna Bożego=> Moralne i umysłowe podobieństwo Stwórcy. Był ludzkim synem aż do czasu, 
gdy ściągnął na siebie przekleństwo i stał się dzieckiem gniewu. Adam zanim zgrzeszył, był 
"bardzo dobrym". Boska energia działając na duchowe elementy wytworzyła aniołów; działając 
na ziemskie elementy, wytworzyła człowieka. Matką Adama była niedoskonała ziemia i stąd 
doskonały ojciec może mieć doskonałe potomstwo bez względu, czy matka jest doskonałą lub 
niedoskonałą. Wszystkie dzieci Adama są jednakowo zależne od Boga i mają prawo do sympatii 
i pomocy w miarę ich potrzeby i braków. Gdy rodzaj ludzki zostanie przywrócony do 
doskonałości, wszyscy ludzie staną się ludzkimi synami Bożymi, a stąd ludzkimi braćmi 
Chrystusa. 

Łuk. 4: 1 Jezus=> On nie był Bogiem Stworzycielem, Jehową, bo "Bóg nie może być kuszony w złem, a 
sam nikogo nie kusi", Jakub 1:13. 
Będąc pełen Ducha Świętego=> "Bo nie pod miarą daje Mu Bóg ducha" (Jan 3:34), od czasu 
chrztu, a nie przedtem. 
Wrócił od Jordanu=> Należy zauważyć, że szczególne doświadczenia nastąpiły zaraz po 
ofiarowaniu się Jezusa. 
Pędzony jest=> Nie powinniśmy nigdy dobrowolnie wystawiać się na pokusy, lecz znając swoje 
słabości powinno się ich unikać. 
Od ducha=> Swego własnego ducha, od własnego nowego umysłu. W ten sposób i my 
otrzymujemy nowy zmysł jako skutek naszego ofiarowania się Bogu, a który prowadzi nas i 
wystawia na różne próby, doświadczenia i trudności. 
Na puszczę=> Zdala od przyjaciół, znajomych i wszystkiego, co mogłoby Mu przeszkodzić w 
badaniu Słowa Bożego, zachowanego w doskonałej pamięci, a teraz zupełnie zrozumiałe przez 
moc ducha. "Cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego", 1 Kor. 2:14. 
Zobacz komentarz Mat. 4:2. 

Łuk. 4: 2 Przez 40 dni=> Starał się poznać doskonale prawdziwą drogę jaką miał obrać, aby ogłosić siebie 
Mesjaszem. 
Kuszony=> Na punkcie samolubstwa. 
Przez diabła=> Diabolus. Wyraz ten użyty jest w liczbie pojedynczej i prawdopodobnie oznacza 
szatana, którego istnienie wielu zaprzecza. Potem łaknął. Zobacz komentarz Mat. 4:2. 

Łuk. 4: 3 Zobacz komentarz Mat. 4:3. 

Łuk. 4: 4 Zobacz komentarz Mat. 4:4. 

Łuk. 4: 5 Diabeł=> Pozujący przyjaciela. 
Wywiódł Go=> Nie cieleśnie lecz myślą. 
Na górę wysoką=> Szatana władzę nad starym światem. 
Wszystkie królestwa=> Chrystus dobrze wiedział, że z czasem On miał objąć władzę nad tymi 
królestwami, lecz możebne, że jeszcze wówczas nie wiedział kiedy i jak tę władzę przejmie, więc 
z tego powodu przyszło pokuszenie w tej sprawie. 

Łuk. 4: 6 Dam ci=> Szatan trzyma w swej władzy niewidzialną duchową fazę królestwa ziemi. Widzialne 
zaś ziemskie królestwo reprezentuje ludzką fazę jego władzy (która od 1914 roku chwieje się w 
posadach w walce sprawiedliwości z niesprawiedliwością, błędu z prawdą, światła z ciemnością, 
która stopniowo niszczeje). 

Łuk. 4: 7 Skłonisz przede mną=> Będziesz współdziałał ze mną dla podniesienia świata. Tak postępuje 
nominalny kościół, by zwiększyć liczbę członków, stara się stosować do zwyczajów światowych i 
urządza zabawy, gry, tańce, przyjęcia, itp. Gdy papiestwo przyjęło te warunki szatana, był on 
wiernym w swojej obietnicy (i ludzkość rzucił pod nogi papiestwa). 

Łuk. 4: 8 Idź precz szatanie=> Duchu przeciwny. 
Bogu samemu kłaniać się=> Jako Najwyższemu Władcy. Można czcić i innych, jeżeli to nie 
sprzeciwia się Bogu. 

Łuk. 4: 9 Do Jeruzalemu=> Nie cieleśnie, lecz myślą. 
Na ganku kościelnym=> Dach południowego skrzydła świątyni, wychodzący na stronę Doliny 
Gehenny, około 600 stóp od spodu doliny. 
I rzekł Mu=> Pozując na przyjaciela, anioła światłości. 
Rzuć się na dół=> Z tego ganku na dowód swej misji, a tym sposobem zwrócisz uwagę całego 
ludu izraelskiego i dowiedziesz im, że jesteś Mesjaszem. "Rodzaj zły i cudzołożny znamion 
żąda", takich jak wkładanie rąk, mówienie obcymi językami, cudowne leczenie, specjalny ubiór, 
mitry, relikwie świętych, itp. Szatan przedstawia różnego rodzaju pokusy, przez które ludzie 
przyjmują na siebie różne lekkomyślne zobowiązania, których wykonać nie są w stanie i tym 
sposobem wystawiają siebie na nieobliczone straty i kłopoty, lub wystawiają swoje zdrowie lub 



życie na niebezpieczeństwo bez potrzeby, albo szkodę bądź moralną, fizyczną lub duchową, a 
potem żądają cudownego z tego stanu wybawienia. 

Łuk. 4:10 Albowiem napisano=> Szatan cytował Pismo, lecz go fałszywie stosował. 

Łuk. 4:11 O kamień=> Zobacz komentarz Mat. 4:6. 

Łuk. 4:12 Jezus rzekł=> Pisma, które zdają się być ze sobą sprzeczne, powinno się harmonizować przez 
zasadę, na której się one opierają. 
Nie będziesz kusił Boga=> Przez czynienie takich rzeczy, o których się wie, że są przeciwne 
prawom natury, jakie Bóg ustanowił i dla ochrony od następstw potrzeba by cudu. 

Łuk. 4:14 W mocy ducha=> "Boć Mu nie pod miarą daje Bóg ducha", Jan 3:34. 

Łuk. 4:16 I przyszedł=> Na początku drugiego roku swej misji. 
Gdzie był wychowany=> Od 3-go do 30-go roku życia. 
Według zwyczaju=> "Nie opuszczając społecznego zgromadzenia", Żyd. 10:25. 
Do bożnicy=> Dom modlitwy. Zwyczaj podobny do tego, jaki praktykuje się obecnie przez 
zgromadzenia biblijne. 
Wstał aby czytał=> To dowodziło, że Jezus posiadał znajomość ponad tych, między którymi on 
przebywał. 

Łuk. 4:18 Duch Pański=> Nie znaczy żadnej istoty, ale moc Bożą. 
Nade mną=> Od czasu chrztu, a nie przedtem. 
Mnie pomazał=> Najpierw została namaszczona Głowa (Jezus). Pan Jezus nie otrzymał władzy 
głoszenia Słowa Bożego od władzy kościelnej żydowskiej. "Ale to pomazanie, któreście wy wzięli 
od Niego, zostaje w was", Jan 2:27. Tego rodzaju upoważnienie głoszenia Ewangelii dane 
ludziom jest jedyne, jakie pochodzi od Boga. 
Opowiadał Ewangelię=> To polecenie od Chrystusa jest jedyne, które należy do służby Bożej. 
Ubogim=> Pokornym, a nie pysznym, zatwardziałym grzesznikom. Jedynie pokorni mogą 
przyjąć Prawdę. 
Uzdrawiał=> "Iaomai" jak w wyrażeniu: "Módlcie się jedni za drugimi, abyście byli uzdrowieni". 
Skruszone na sercu=> Przez różne próby, doświadczenia, trudności i przeciwności doczesnego 
żywota. Naszą misją winno być leczyć, a nie rozdzierać serca. 
Zwiastował wyzwolenie=> Z wielkiego więzienia śmierci. Ostateczne wyzwolenie w Tysiącleciu z 
mocy szatana. "Mam klucze piekła (grobu) i śmierci", Obj. 1:18. "Wszyscy, co są w grobach, 
usłyszą głos Jego (Chrystusa)", Jan 5:28. Sprzedani byli pod władzę grzechu. To nie mogło 
znaczyć wyzwolenia kogo z literalnego więzienia, ponieważ Jan Chrzciciel był naówczas w 
więzieniu, a jednak nie został z niego oswobodzony. 
Ślepym przejrzenie=> "Bóg świata tego (starego) oślepił umysły tych, co nie wierzą", 2 Kor. 4:4. 
Uciśnione=> Przez upadek Adama. 

Łuk. 4:19 Rok przyjemny=> Wiek Ewangelii, okres czasu odpowiedni i postanowiony na ofiarowanie siebie 
Bogu ofiarą żywą. Pan Jezus nie wspominał tu o dniu Pomsty, o którym jest wzmianka u 
Izajasza, ponieważ na to nie był czas właściwy. 

Łuk. 4:22 Dziwowali się=> Uznając w Nim wyższość nad innych. 
Wdzięczności=> Mowa Jezusa nie była groźbą wiecznych mąk dla dziewięciu dziesiątych rodu 
ludzkiego. 
Z ust Jego=> "Rozlała się wdzięczność po wargach Jego", Psalm 45:3. "Nigdy tak nie mówił 
żaden człowiek, jako Ten (Jezus)", Jan 7:46. "Kropić będzie jako deszcz nauka moja. Jako 
drobny deszcz na zioła, a jako krople na trawę", 5 Moj. 32:2. 
______________________  
MANNA - 10 LIPCA 
---------------------- 
Oświadczenie to powinno być prawdziwe w miarę możliwości w odniesieniu do wszystkich 
naśladowców zdążających śladem Pana. Ich mowa wypływając z serc przepełnionych sympatią 
do Prawdy oraz mowa tych wszystkich, którzy ją miłują i jej poszukują powinna być przyjemna i 
umiarkowana. Ich słowa powinny zawsze mieścić się w granicach słuszności i sprawiedliwości a 
także ścisłej zgodności z Pańskim Słowem. A ich postawa i postępowanie, jako żywych listów, 
powinny być zgodne z ich słowami, by nawet nieprzyjaciele się dziwili i brali z nich przykład jako 
z tych, którzy byli z Jezusem i od Niego się uczyli. 
---------------------- 

Łuk. 4:23 W ojczyźnie=> Powód, dla którego Jezus nie czynił cudów w Nazarecie był bezwątpienia ten, że 
mieszkańcom tego miasta było zbyteczne takie świadectwo o Jego charakterze. 

Łuk. 4:24 Prorok w ojczyźnie swojej=> Nie ma posłuchu, jest znieważany. 

Łuk. 4:30 Ale On=> Spojrzawszy po nich swoim wzrokiem, możebne siłą naturalną i właściwą 
doskonałemu człowiekowi. 



Pośród nich=> Przez szybkie i zręczne odejście, a nie przez zniknięcie, jak to uczynił po swoim 
zmartwychwstaniu. 

Łuk. 4:31 W sabaty=> Typ na 7-my tysiącletni dzień. 

Łuk. 4:32 Zdumiewali się=> Niech nikt nie myśli, by mógł obalić jakie zadawnione kłamstwa bez 
spowodowania wielkiego zamieszania w synach świata pogrążonych w kłamstwie. Za ilustrację 
może nam posłużyć to, co dzieje się, gdy odwali się płaski kamień, który przez lata leżał 
obrośnięty trawą (pod którym bez światła żyje robactwo w spokoju, lecz gdy kamień odwalimy, 
zobaczymy wielki w nieładzie ruch spowodowany światłem, że każdy robak szukać będzie 
schronienia w ciemności, tak jest i z tymi, którzy mocno trzymają się nabytych błędów). 

Łuk. 4:33 Był człowiek=> Za Chrystusa opętany, a i w obecnych czasach połowa chorych na pomieszanie 
zmysłów jest opętanych. 
Diabła nieczystego=> Jeden z aniołów, którzy nie zachowali pierwotnego swojego stanu. Ten nie 
starał się ukryć tożsamości swej osobowości lub przedstawić się za duszę umarłego człowieka. 
Zły duch wszedł do domu modlitwy (do bożnicy), podobnie i w teraźniejszych czasach te duchy 
często goszczą w kościołach. 
Zawołał=> Zdawało mu się, że nauka Jezusa potępi go i jego towarzyszy. 

Łuk. 4:34 Cóż mamy z Tobą=> Co mamy wspólnego z Tobą? Jezus zapewne w swojej mowie uczynił 
wzmiankę o opętaniu przez złych duchów. One uważały, że Jezus pozbawia ich prawa męczenia 
człowieka, którego udało im się opętać. Gdziekolwiek prawdziwa Ewangelia pokaże się, to w 
skutku objawia się popłoch i zamieszanie w królestwie księcia ciemności. 
Abyś nas wytracił=> Obawiali się, żeby nie zostali wytraceni wnosząc z tego, co widzieli, że 
ludzie umierali z powodu grzechu. 
Żeś on święty Boży=> Tak twierdzili złe duchy, lecz faryzeusze mówili inaczej: "Izali Ten nie jest 
Jezus, syn Józefa, którego my ojca i matkę znamy?", Jan 6:42. 

Łuk. 4:35 Zgromił go Jezus=> Jezus nie chciał przyjąć świadectwa z takiego źródła. Lud Boży nie powinien 
przyjmować usługi od nikogo, kto nie daje dowodów łączności z Panem. 
Umilknij=> Jezus wcale nie wdawał się w rozmowę ze złym duchem. 
Wyjdź z niego=> Złe duchy nic nie mogą uczynić złego, jeżeli Bóg na to nie dozwoli. 
Tedy diabeł=> Wykazując swoją złość. 
Rzucił go=> W konwulsji. 

Łuk. 4:39 Posługiwała im=> Bez cudu oddziałanie na umysł nie mogłoby przywrócić siłę utraconą przez 
gorączkę. 

Łuk. 4:41 I diabli=> Jako istoty, a nie ludzkie popędy. 
Nie dozwolił mówić=> Więcej o sobie. Pan Jezus nie chciał, ażeby diabli dawali o Nim swoje 
świadectwo odnoszące się tak do Jego osoby, jako i do planu Bożego, albowiem "Bezbożnemu 
rzekł Bóg: Cóż ci do tego, że opowiadasz ustawy moje", Psalm 50:16. 

Łuk. 4:43 Królestwo Boże=> Był to główny temat kazań Jezusa. 

Łuk. 5: 2 Płukali sieci=> Chrystus nie powoływał do swego dzieła próżniaków, lecz ludzi pracowitych. 

Łuk. 5: 3 Płukali sieci=> Chrystus nie powoływał do swego dzieła próżniaków, lecz ludzi pracowitych. 

Łuk. 5: 5 Przez całą noc=> Symbol na panowanie grzechu i śmierci. 

Łuk. 5: 6 Mnóstwo ryb=> Symbol na ludzi. W podobny sposób Pan objawi się uczniom po 
zmartwychwstaniu. Obfitość ryb w jeziorze Genezaret jest wprost nie do uwierzenia. Często 
dawało się zauważyć przestrzeń większą niż akr wody napełnionej gęsto rybami. 
Rwała się sieć=> Symbol na wpływy religijne złe. 

Łuk. 5: 8 Odejdź ode mnie=> Rzeczywiste usposobienie Piotra prawdopodobnie było przeciwne od jego 
pokornej prośby. 
Bom grzeszny=> Uznaję wielką różnicę między mną a Tobą, Panie. 

Łuk. 5:10 Rzekł Jezus=> Który zapewne uczynił ten cud, ażeby przekonać swoich uczniów, że On posiada 
zupełną kontrolę tak nad rzeczami ziemskimi, jako i duchowymi. 
Odtąd=> Jedynie czterech było wybranych z całego mnóstwa. 
Ludzi łowić=> Dla Pana i Jego służby. Duchowe, podobne jest do zwykłego rybołówstwa, które 
wymaga umiejętności, taktu i dawania właściwego wabika, a w dodatku rybak nie powinien być 
na widoku, bo ryby bardzo się płoszą, gdy zauważą, że coś na nich czyha. "Podobne jest 
Królestwo niebiańskie niewodowi zapuszczonemu w morze i ryby wszelkiego rodzaju 
zagarniające", Mat. 13:47. 

Łuk. 5:11 Wszystko opuściwszy=> To zapewne nie było wymagane od siedemdziesięciu uczniów. 
"Zostawiwszy ojca swego Zebedeusza w łodzi z czeladzią", Marek 1:20. Prawdopodobnie że do 
pewnego stopnia zajmowali się jeszcze rybołówstwem, gdyż bez trudności powrócili do swoich 
łodzi po śmierci Jezusa. 



Łuk. 5:14 Nie powiadał=> Wiadomość o tym, że Jezus jest Mesjaszem nie miała być objawiana 
pospólstwu, aż będzie wpierw dana zupełne sposobność przywódcom religijnym żydowskiego 
kościoła, którzy by się wypowiedzieli za lub przeciw Jezusowi. 

Łuk. 5:16 Modlił się w domu=> Na modlitwie nigdy nie przebywamy za długo, ani za często. 

Łuk. 5:18 Nieśli na łożu=> Głównym celem każdego członka Ciała Chrystusowego powinno być nie tylko 
własny rozwój duchowy, ale także pomaganie innym, by mogli zbliżyć się do Zbawiciela. 

Łuk. 5:20 Który rzekł=> Jezus działał jako szczególny przedstawiciel swojego Ojca. 
Wiarę ich=> Wiarę człowieka chorego i tych, którzy go przynieśli. 
Grzechy twoje=> Pan Jezus naprzód przedstawił najważniejszą sprawę. 
Są odpuszczone=> Okup za grzechy całego świata już znajdował się na ołtarzu. Podobne 
odpuszczenie grzechów może być wypowiedziane przez członków Ciała Chrystusowego do 
tych, co przystępują do Boga w Jego właściwy sposób. 

Łuk. 5:27 Imieniem Lewi=> Pan Jezus zmienił jego imię na Mateusz, co znaczy "Dar Boży". 
Na cle=> Zatrudnienie bardzo wzgardzone przez Żydów z powodu, że nie było ono patriotyczne. 

Łuk. 5:29 W domu swoim=> U tych, co się poświęcili Bogu, najpierwszą rzeczą powinno się mieć na 
względzie służbę dla Mistrza. 

Łuk. 5:30 Czemu jecie=> Faryzeusze wskazywali na spospolitowanie się uczniów. 
Z celnikami=> Z poborcami podatków. 
Z grzesznikami=> Z tymi, którzy nie wyznawali świętobliwości. 

Łuk. 5:31 Lekarza potrzebują=> Lekarz ma prawo iść do różnych ludzi, którzy chcą lub potrzebują jego 
pomocy. 

Łuk. 5:32 Sprawiedliwych=> Tych, co myślą o sobie, że są i mają się za sprawiedliwych. 
Ale grzesznych=> Którzy poczuwają się, że są grzesznymi. 
Do pokuty=> A w dodatku do wysokiego powołania. 

Łuk. 5:35 Pościć będą=> Ćwiczyć swoje ciała przez odmawianie sobie różnych przyjemności (bez których 
można żyć bez uszczerbku dla zdrowia). Zupełnie proste pożywienie lub powstrzymanie się od 
pokarmu, niekiedy jest pomocne dla niektórych z ludu Bożego, którzy są usposobienia 
popędliwego lub "gorącej krwi". Posty ustanowione podczas Wieku Żydowskiego wyobrażają 
zaparcie się samych siebie w wieku ewangelicznym. 

Łuk. 5:36 Szaty nowej=> Znaczy większą światłość Prawdy Bożej jaka była na czasie tak przy pierwszej, 
jak i przy drugiej obecności Pana. 
Szaty starej=> Znaczy stare sekty lub organizacje. 
Drze starą=> Robi większe rozdarcie. 

Łuk. 5:37 Wina nowego=> Znaczy nowej nauki ewangelicznej prawdy. 
W stare statki=> Stare worki skórzane na wino, w których nie było już elastyczności (wytrwałości, 
mocy), co symbolizuje stare systemy religijne. 
Rozsadzi=> Rozerwie na dwie połowy przez nowe prawdy, które nie zgadzają się z pychą, 
wyniosłością ducha, błędami, tradycjami i przesądami, jakimi odznaczają się i na których są 
zbudowane wszystkie systemy religijne. 
Wyciecze (wino)=> Uleciałyby nowe nauki, byłyby skrępowane starymi sekciarskimi błędami, a 
po ich rozbiciu, Prawda nie miałaby gdzie się przechować. 

Łuk. 6: 1 Szedł Jezus=> Prawdopodobnie w drodze do synagogi. 
Przez zboża=> Pole pszeniczne. 
Kłosy wycierali=> Faryzeusze dowodzili, że wycieranie w rękach kłosów i obdmuchiwanie ich z 
plew, równało się robocie młócenia i przewiewania, a tym sposobem było pogwałceniem sabatu. 
Jedli=> Faryzeusze przestrzegali prawo, które nie dozwalało spożywać pokarmu, aż po 
skończonej modlitwie w synagodze. 

Łuk. 6: 5 Jest panem sabatu=> Jest właściwym nauczycielem, by wykazał rzeczywiste znaczenie sabatu. 

Łuk. 6: 6 W inny sabat=> Typ na Tysiąclecie. 

Łuk. 6: 9 Człowieka zachować=> "Psyche", znaczy duszę, istotę zachować. 

Łuk. 6:11 Napełnieni szaleństwem=> Okazując sekciarskiego zawziętego ducha i swej wyższości nad 
innymi, a co dziś naśladują ci, którym brak ducha Prawdy ewangelicznej. 

Łuk. 6:12 Na modlitwie=> Nie możemy pozostawać za długo lub za często. 

Łuk. 6:13 Uczniów swych=> "Mathetes", znaczy uczący się lub uczniowie. 
Z nich=> Z powodu ich pokory i silnego charakteru. 
Wybrał dwunastu=> Nie mniej ani więcej. Byli to wszyscy mężczyźni, żadnej niewiasty Jezus nie 
powołał na nauczyciela. Dwunastu było wyobrażonych przez dwanaście źródeł w Elim. 
Nazwał (ich) Apostołami=> "Apostolos", znaczy posłańcy. 

Łuk. 6:14 Patrz komentarz Mat. 10:2-4. 

Łuk. 6:15 Zobacz komentarz Mat. 10:2-4. 

Łuk. 6:16 Zobacz komentarz Mat. 10:2-4. 



Łuk. 6:19 Moc wychodziła=> Życie, żywotność, siła. 
I uzdrawiała=> "Przyjął na siebie słabości nasze". 

Łuk. 6:20 Błogosławieni=> Uznani od Boga. 
Ubodzy=> Nie bogaci, uczeni, władcy, zadowoleni z siebie, lecz ci, co nie pokładają w sobie 
ufności, sami siebie nie chwalą i pojmują swoją nicość i niedoskonałość. Tu nie chodzi 
koniecznie o ubogich materialnie, gdyż są tacy ubodzy materialnie, którzy jednak są pysznymi w 
sobie. 

Łuk. 6:21 Teraz płaczecie=> Ci, co sympatyzują z drugimi, co pojmują własną niedoskonałość, którzy 
współczują z trudnościami wzdychającego ludzkiego stworzenia, gdy go widzą w cierpieniach, 
boleściach i zawodach. 

Łuk. 6:22 Będą nienawidzieć was=> Jako skutek tego, gdy ktoś uczyni Ewangelię za cel swojego życia, 
"będzie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego", Łuk. 21:17. 
Sromocić=> "Gdy Mu złorzeczono, nie odzłorzeczył", 1 Piotra 2:23. 
Syna Człowieczego=> "Bracia wasi nienawidzący was i wyganiający was dla imienia mego, 
mówią: Niech się okaże sława Pańska (czynimy to dla chwały Bożej)", Izaj. 66:5. 

Łuk. 6:23 W niebiesiech=> W rzeczach duchowych, a nie doczesnych. 

Łuk. 6:25 Nasyceni=> Zadowoleni. 
Łaknąć będziecie=> Będziecie niezadowoleni na początku z żelaznej władzy Tysiąclecia. 

Łuk. 6:27 Miłujcie nieprzyjaciół=> Znak doskonałej miłości. 

Łuk. 6:29 Uderzył cię=> Prawnie lub nieprawnie. 
Nadstaw i drugi=> Inaczej znaczy to, by się nie sprzeciwiać prawu, lub jeżeliby ktoś uderzył bez 
przyczyny, jak to miało miejsce z naszym Panem i apostołem Pawłem, którzy w łagodny sposób 
obeszli się z tymi, co tak uczynili, a to dla ich własnego dobra. 
Kto by brał=> Kto by cię zaskarżył do sądu i chciał wziąć. 
Sukni nie wzbraniaj=> Zgódź się z przeciwnikiem nawet gdyby to miało więcej kosztować aniżeli 
poniesienie straty, gdyby sprawa była wniesiona do sądu. 

Łuk. 6:30 Każdemu daj=> Gdybyś został napadnięty przez rozbójników. 
Co twoje bierze=> Żąda twoją własność. 

Łuk. 6:31 Cobyście chcieli=> Nie mamy powiedziane, abyśmy czynili bliźniemu to, co on by sobie życzył 
lub żądał, bo jego żądanie mogłoby być niewłaściwe. 
Ludzie=> Szczególnie bracia Pańscy i ci, względem których mamy prawne lub moralne 
obowiązki. 
Wam czynili=> Odkładając na stronę gniew, zazdrość, nienawiść, walkę, obmowy, itp. Przy 
sprzedaży czegoś liczyć tylko taką cenę, aby mieć umiarkowany procent i być gotowym płacić 
odpowiedni procent temu, co sprzedaje. 
I wy czyńcie=> To jest stanowczy przepis czynienia dobrze, a nie tylko to, by nie czynić złego lub 
szkody komuś. 
Im=> Przez dobre obchodzenie się, łagodną mowę, przez okazywanie cierpliwości względem 
tych, co posiadają różne słabości i nie spodziewać się, lub wymagać od innych za wiele. 
"Jakbyście chcieli żeby wam czyniono, tak i wy im czyńcie". Czyniąc im dobrze tak, jak Pan Bóg 
sobie tego życzy. Inne sprawy pozostawiając czasowi, które Pan Bóg zamierzył wykonać w 
przyszłości. To jest złote prawo, a gdy się je porówna z prawem głoszonym przez Konfucjusza 
(chiński myśliciel i mędrzec): "Nie czyń tego drugiemu, co tobie niemiłe", to jego określenie 
można przypodobać do miedzianego prawa. 

Łuk. 6:33 Jaką łaskę macie?=> Jaka w tym zasługa? 

Łuk. 6:35 Miłujcie nieprzyjaciół=> Cel albo punkt doskonałej miłości. Wielkoduszność i wspaniałomyślność 
okazywana względem nieprzyjaciół. Cierpliwe znoszenie przez Dawida krzywdy ze strony króla 
Saula, może posłużyć za ilustrację. 
Czyńcie dobrze i pożyczajcie=> Na mocy pewnego prawa zabezpieczenia zwrotu. Gdy takie 
zabezpieczenie nie może być dane, pożyczka musi być uważana za prezent. Okazuj ducha 
dobroczynności, gdzie okazuje się możność i właściwość do czynienia. Nie pożyczaj więcej nad 
to, co byłbyś gotów dobrowolnie ofiarować - dać. 
Nie spodziewaj się=> Procentów od pożyczonej sumy, chyba, że było to uczynione jako zwykła 
transakcja handlowa i nie spodziewaj się z tego osiągnięcia jakiejś podobnej przysługi w zamian 
za uczynioną przysługę. 
On (Bóg) dobrotliwy jest=> "Miłość jest długo cierpliwa i dobrotliwa jest", 1 Kor. 13:4. 

Łuk. 6:37 Nie sądźcie=> Ostro, bez miłosierdzia, bez sumienia. Nie przestępuj granicy ponad odróżnienie 
brata od takiego indywiduum, który w Piśmie Świętym nazywa się: "pies", "świnia" lub "wilk w 
owczej skórze", których postępowanie jest jawne, iż stoi w przeciwieństwie do Bożego prawa 
miłości, dlatego, że nie pojmujesz w zupełności Prawa Bożego do miłości i nie jesteś zdolny 
rozeznać tajników serca osoby drugiej. Niektórych ludzi potrzeba trzymać z daleka od siebie, 



lecz jednocześnie powinniśmy starać się, by nie ignorować ich dobrych intencji, które oni 
objawiają, lub się z nimi oświadczają i nie ma niebezpieczeństwa dla nas, lub dla tych, nad 
którymi powierzona nam została opieka. 
Odpuszczajcie=> Najważniejszą rzeczą zasad nauki chrześcijańskiej jest miłość, sympatia i 
przebaczenie upadków innych ludzi. Na razie możemy nie wyrażać przebaczenia, aż ten, co 
przestąpił, zażąda od nas przebaczenia, a nawet i wówczas możemy powstrzymać się z 
przebaczeniem, jeżeli tego okazałaby się potrzeba, by pozostawić to w czasowym zawieszeniu, 
lecz zawsze powinniśmy być w usposobieniu do przebaczenia. 
Będzie wam=> Wierzącym, już usprawiedliwionym, kupionym i przyprowadzonym do harmonii z 
Bogiem, przebaczone. 

Łuk. 6:38 Mierzycie=> Innym ludziom dajecie złą miarę, ocenę. 
Będzie wam=> Dlatego, żeście okazali się dziećmi gniewu, albo miłości, przeto Bóg musi 
obchodzić się z wami odpowiednio. 

Łuk. 6:39 W dół=> Doszło do najwyższego stopnia w czasie ucisku, jaki przyszedł na Izraela przy końcu 
ich wieku. 

Łuk. 6:41 A czemuż=> "Wtrącasz się do czyich spraw". 
Źdźbło widzisz=> Różne słabości lub niedoskonałości u brata, z którymi lud Boży musi 
prowadzić walkę. 
A belki (u siebie)=> Wielkie wady nieprawości (nie widzisz). Szatan posiada tę wadę do takiego 
stopnia, że jest nazwany "oskarżycielem braci". 

Łuk. 6:42 Obłudniku=> Dlatego, że sam chcesz okazać się, że nie jesteś dotknięty chorobą grzechu. 

Łuk. 6:43 Drzewo złe=> Chrześcijanin, który nie wzrasta w łasce, umiejętności, miłości, który nie przyswaja 
sobie pokarmu duchowego, jaki Bóg przygotował i nie poddaje się oczyszczeniu, którego serce 
stało się zepsute. 

Łuk. 6:44 Z ciernia=> Niektórzy ludzie podobnie jak ciernie ustawicznie starają się kłuć, dokuczać, 
niepokoić, zatruwać życie i szkodzić wszystkim ludziom, z którymi się stykają. 

Łuk. 6:45 Mówią usta=> Jeżeli ktoś wypowiada obmowy, ten okazuje prawdziwy stan swojego serca. 

Łuk. 6:49 Odtrąciła rzeka=> Wielki zalew prawdy. "Ucieczkę wody zatopią (Prawda wyjawi wszystkie błędy 
i różne wykręty)", Izaj. 28:17. 
Upadek domu onego=> Upadek nominalnego chrześcijaństwa. 

Łuk. 7: 3 Uzdrowił sługę=> W ten sposób okazał dbałość i staranie o swoim słudze. Dla chrześcijanina 
jest to czyn godny do naśladowania. 

Łuk. 7: 5 Bożnicę=> Dom modlitwy. Pozostałe ruiny tej synagogi wskazują, że był to kosztowny budynek, 
sądząc po jego rzeźbionych gzymsach, tablicach, itp. 

Łuk. 7: 6 Setnik=> Prawdopodobnie Korneliusz. "Pobożny i bojący się Boga ze wszystkim domem swoim i 
czyniący jałmużny wielkie ludowi", Dz.Ap. 10:2. "Którzy mnie czczą i ja ich czcić będę, lecz 
którzy mną gardzą, będą wzgardzeni", 1 Sam. 2:30. 
Bom ci niegodzien=> Będąc poganinem nie uważał się być godnym obcować z Jezusem jako z 
Żydem. 

Łuk. 7: 9 Zdziwił się=> Inne zdarzenie, jakie znajduje się w Piśmie Świętym jest, że Pan Jezus dziwił się 
nad niewiarą ludu w Nazarecie. 

Łuk. 7:16 Strach ogarnął=> Z przyczyny uprzytomnienia sobie, że Bóg był blisko nich, z powodu 
objawienia mocy przez Jezusa. 

Łuk. 7:19 Ty, czy innego=> Jeszcze większego Mesjasza od Ciebie, którego Ty może jesteś 
poprzednikiem. 

Łuk. 7:24 Trzcinę=> Słaby, niestały charakter. 
Od wiatru=> Chwiejąc się każdym powiewem złej nauki i fantazji. 

Łuk. 7:28 Jana Chrzciciela=> Chrzest jest ważny, choćby ten, co chrzci, nie należał do klasy tych, którzy 
będą w Królestwie - Duchowej fazy niebiańskiej. 
Większy jest=> Dlatego, że dopiero Jezus Chrystus otworzył wąską drogę dla swoich 
naśladowców, a która przedtem nie była otwartą, bo "Bóg o nas (apostołach i innych podobnych) 
coś lepszego przejrzał", Żyd.11:40. Ponieważ Chrystus miał mieć pierwszeństwo w Królestwie, 
było zatem konieczne, aby On był pierwszym członkiem tego Królestwa. Jedynie 
usprawiedliwieni do żywota mogli być powołanymi do Wysokiego Powołania, zaś Jan umarł, 
zanim ofiara pojednania była uzupełnioną. 

Łuk. 7:32 Na rynku=> "Agora", pochodzi od słowa greckiego "agorazo" i znaczy - odkupić. 

Łuk. 7:36 Z faryzeuszów=> Który wierzył w Jezusa, lecz obawiał się Go wyznać, by nie został wyłączony z 
bożnicy. "Bo umiłowali chwałę ludzką więcej, niżeli chwałę Bożą", Jan 12:43. 
Aby z nim jadł=> To miało miejsce na półtora roku przed wydarzeniem, gdy Maria, siostra 
Łazarza, namaściła Jezusa w domu Szymona trędowatego. 



Łuk. 7:39 Bo jest grzesznica=> Warto zauważyć, że faryzeusz nie pomyślał o naszym Panu, aby był 
skalany, ponieważ Jego słowa, spojrzenie, obejście się nie pozwalały mu na takie 
przypuszczenie. 

Łuk. 7:41 Dwóch dłużników=> Jeden wyobraża Szymona usiłującego przestrzegać Zakonu, a drugi 
niewiastę prowadzącą zaniedbane życie, jawnie przestępującą prawo. Właściwie oboje byli winni 
jednakową sumę, ponieważ oboje znajdowali się pod karą śmierci. 

Łuk. 7:42 Odpuścił=> Słowo greckie "karazomai" znaczy przebaczył. Nie jest tu mowa o Bogu Jehowie. 

Łuk. 7:43 Któremu odpuścił=> Słowo greckie "karazomai" znaczy przebaczył. Nie jest tu mowa o Bogu 
Jehowie. 

Łuk. 7:44 Wody na nogi=> Znaczna grzeczność w owych czasach. 
Polała nogi moje=> Jeszcze i teraz jest możność dla nas umywać i namaszczać nogi Pańskie. 
Pan dotąd jest reprezentowany (na ziemi) przez swoich członków w ciele. 
Łzami=> Tylko tacy, co współczują, mogą pomóc różnym członkom w ich różnych trudnościach, 
pokusach i upadkach, których nie pozbędą się jak długo są na świecie. 

Łuk. 7:45 Nie pocałowałeś mnie=> Zwyczaj owych czasów, który odpowiadał obecnemu uściśnięciu ręki. 

Łuk. 7:48 Odpuszczone grzechy=> Okup za grzech świata jako ofiara, została złożona na ołtarzu. 

Łuk. 8: 1 Królestwo Boże=> To był najgłówniejszy temat kazań Jezusa. 

Łuk. 8: 2 Siedem diabłów=> Złe duchy, które ją opętały. 

Łuk. 8: 3 Z majętności swoich=> Starały się zaopatrywać potrzeby Jezusa i Jego dwunastu uczniów. 
Pismo Święte nigdzie nie wzmiankuje, aby Pan Jezus żądał jałmużnę lub prosił o wsparcie. 

Łuk. 8: 5 Na drogę=> W Palestynie pola nie bywają ogradzane i ludzie często wydeptują ścieżki - drogi. 
Ptaki=> Symbolizują szatana i jego pomocników. Ptactwo w Palestynie jest tak liczne, że nieraz 
stanowią dla rolników istną plagę. 

Łuk. 8: 6 Na opokę=> Palestyna obfituje w kamień wapienny, który czyni ziemię bardzo urodzajną, lecz 
gdy panuje susza, czyni ją bardzo gorącą. 

Łuk. 8: 7 Między ciernie=> Około 50 gatunków ciernistych chwastów można naliczyć w Palestynie, a 
niektóre z nich wyrastają do 15 stóp wysoko. 

Łuk. 8: 8 Stokrotny=> Trafiło się, że jedno ziarno jęczmienia wydało kłos o 276 ziarnach. Wyobraża tych, 
którzy miłują szczerze Boga, Jego Prawdę i Jego lud. 
Niechaj słucha=> "Niechaj słucha co duch mówi zborom". 

Łuk. 8: 9 Pytali Go=> Szczere pragnienie wyrozumienia Słowa Bożego było dowodem należenia do klasy 
Królestwa. 

Łuk. 8:10 Wam=> Szczególnie szczeremu, pokornemu i wiernemu ludowi Bożemu, w obydwóch czasach 
żniwa, a nie innym. 
Dano wiedzieć=> Przy pierwszym przyjściu Chrystusa pokorni i prawdziwi Izraelici nie byli w 
zamieszaniu, lecz zrozumieli Prawdę. Tak podobnie rzecz się miała przy wtórej obecności. 
Tajemnicę=> "Lecz wy, bracia (spłodzeni z ducha i należący do klasy stóp Pańskich) nie 
jesteście w ciemności, aby was on dzień (obecności Pańskiej) jako złodziej zachwycił", 1 
Tes.5:4. Prawdziwy lud Boży w teraźniejszym czasie jest jedyny, który może wyrozumieć 
tajemnicę, dlaczego Pan Bóg dozwolił na zło. 
Ale innym=> Co nie są uczniami, nie są poświęconymi. 
W podobieństwach=> W przypowieściach niezrozumiałych. 
By nie rozumieli=> Do dziś przypowieści naszego Pana są niezbyt zrozumiałe za wyjątkiem Jego 
naśladowców. 

Łuk. 8:12 Na drodze=> Zatwardzeni powodzeniem potrzebują, by przez nich przeszedł pług ucisku. Ich 
serca stwardniały przez samolubstwo. 
Diabeł=> W którego istnienie wielu nie wierzy. 

Łuk. 8:13 Którzy na opoce=> Posiadający zewnętrzne objawy dobroci, lecz w sercu piastują samolubstwo. 

Łuk. 8:14 Między ciernie=> Ziemskie cele i zamiary stoją w sprzeczności ze sprawami Królestwa Bożego. 
W Palestynie ciernie i chwasty wyrastają na najlepszej ziemi. 
I bogactw=> Jest niewielu takich z ludu Bożego, którym mogłyby być powierzone bogactwa. 
Nie przynoszą pożytku=> "Nie możecie służyć Bogu i mamonie". 

Łuk. 8:15 Owoc w cierpliwości=> "Hupomonee" znaczy chętne, ustawiczne znoszenie. 
______________________  
MANNA - 23 KWIETNIA 
---------------------- 
Ktokolwiek chce być ofiarnikiem z konieczności musi być łagodny, pokorny i pojętny, gdyż w 
przeciwnym razie opuści drogę ofiarowania. Musi się także nauczyć rozwijać łaskę Pańską 
zgodnie z zasadami cierpliwości, bowiem cierpliwość jest nieodzowna w zapieraniu się siebie i 
znoszeniu czasami niesprawiedliwości, gdy nie ma możliwości jej uniknięcia, jednak bez 
wyrządzania krzywdy sprawie Pańskiej lub komukolwiek z Jego ludu. To także oznacza 



uprawianie braterskiej uprzejmości - słowem, rozwój zupełnej woli Bożej w naszych sercach i 
życiu, czyli miłości, która musi być osiągnięta w wielkiej i przezwyciężającej mierze, zanim 
ukończymy nasze dzieło ofiarowania. 
---------------------- 

Łuk. 8:17 Nic tajemnego=> Proroctwo to odnosi się tak do sądu narodów, jak i do sądu indywidualnego. 
By było objawione=> W Tysiącleciu niesprawiedliwi szafarze bogactw i władzy, a chociaż w ów 
sąd nie wierzą, jednak się go boją. Morderca spotka się ze swoją ofiarą, dłużnik ze swoim 
wierzycielem, złodziej z tym, kogo okradł, a oszczerca z tym, na kogo rzucił oszczerstwo. 

Łuk. 8:18 Jak słuchacie=> Patrzcie w jakim stanie serca się znajdujecie służąc Prawdzie. 
Kto ma=> Kto dobrze używał Prawdy. 
A kto nie ma=> Nie używał jej dobrze. 

Łuk. 8:21 Bracia moi=> W mojej nowej rodzinie "domowników wiary". 

Łuk. 8:23 Zasnął=> Prawdopodobnie z wyczerpania, trudów podróży i służenia. 
Przypadła nawałność=> Wyobraża doświadczenia Kościoła w ciągu długiego okresu nocy wieku 
ewangelicznego, podczas której Kościół był miotany różnymi doświadczeniami. 
Wiatru=> Na jeziorze Galilejskim często przytrafiają się burze. 

Łuk. 8:24 Wały wodne=> Wyobrażają niespokojne i burzliwe masy ludu. 
Stało się uciszenie=> Znaczy to, że po czasie wielkiego ucisku nadejdzie uspokojenie mas, 
"Umilknij, a uśmierz się", Marek 4:49. Wyobraża odpoczynek, gdy szatan zostanie 
obezwładniony na tysiąc lat, co wkrótce nastąpi. Wody rozkołysane przez wiatry nie mogą być 
raptownie uspokojone, chyba, że w cudowny sposób. 

Łuk. 8:28 Cóż mam z Tobą=> Wspólnego. 
Nie dręcz mnie=> Złe duchy uważały, iż było to odmawianiem im praw, gdy Jezus nie pozwalał 
im męczyć człowieka, którego opętali. 

Łuk. 8:30 Rzekł: wojsko=> Nic dziwnego, że człowiek był pozbawiony umysłu. 

Łuk. 8:31 W przepaść=> W otchłań, wtóra śmierć, zupełne zniszczenie. 

Łuk. 8:32 Trzoda świń=> Dla Żydów zwierzęta nieczyste i jeść im nie było wolno. Złe duchy nie próbowały 
przedstawiać się za dusze zmarłych ludzi. Złe duchy były istotami, a nie zmysłem umarłych ludzi. 
Prosili Go=> Widocznie, że złe duchy nie mogą opanować nawet zwierząt, dopóki nie jest im 
dane pewnego rodzaju zezwolenie. 

Łuk. 8:37 Odszedł od nich=> Gdziekolwiek prawdziwa Ewangelia się pojawi, to zaraz powoduje gwałt i 
zamieszanie w królestwie księcia ciemności. 

Łuk. 8:38 Aby był przy Nim=> "Wam, wierzącym, jest uczciwością", 1 Piotra 2:7 (w tym co Jezus czynił i co 
nauczał). 

Łuk. 8:39 Jakie mu uczynił=> Zdaje się, że ta podróż Jezusa była w tym celu, by uleczyć tego człowieka, 
który zaczął opowiadać po całej okolicy, jak wielkie rzeczy Jezus mu uczynił. 

Łuk. 8:46 Że moc=> Żywotność. "On niemoce nasze nosił", Izajasz 53:4. 

Łuk. 8:51 Piotr, Jakub i Jan=> Widocznie Jezus oceniał gorliwość i dobre usposobienie tych uczniów. 

Łuk. 8:52 Lecz śpi=> Nie przestała istnieć, lecz ma nadzieję zmartwychwstania. Wtóra śmierć nie nazywa 
się zaśnięciem. 

Łuk. 8:55 Duch jej=> "Pneuma", znaczy dech. 
I wstała=> Nie powróciła z nieba, ani z piekła, ani nie zmartwychwstała, lecz jedynie została 
przebudzona ze snu śmierci, była wskrzeszoną. "Chrystus stał się pierwiastkiem tych, którzy 
zasnęli", 1 Kor.15:20. "Pierwszym z zmartwychwstania", Dz.Ap.26:23. 

Łuk. 9: 1 Nad diabłami=> Nad wszystkimi złymi duchami. 
Aby uzdrawiali=> Kosztem siły, mocy Jezusa. 
Choroby=> Wyobrażało to na obecny czas otwieranie się uszu głuchych i oczu ślepych (w 
duchowym znaczeniu), by mogli ludzie usłyszeć i poznać cudowny plan Boży. 

Łuk. 9: 2 Królestwo Boże=> Które było nadzieją każdego Izraelity. 

Łuk. 9: 3 Taistry=> Torby, walizki. Nie mieli urządzać żadnych składek, ani nosić żadnych tłumoków 
(bagaży podróżnych). 

Łuk. 9: 5 Proch=> To wyobraża zrzucenie z siebie wszelkiej odpowiedzialności za odrzucenie poselstwa 
(o Królestwie Bożym). 

Łuk. 9:13 Dajcie wy im jeść=> Powinniśmy zawsze być gotowymi do wydawania naszych zapasów 
posiadanej Prawdy, wiedząc o tym, że jest ktoś taki, co łaknie i pragnie sprawiedliwości. 
Dwie ryby=> Znaczy to, że Pan przyjmuje nasze zdolności bez względu jak małoznaczącymi one 
są. Błogosławi je, używa tychże w swej służbie i dokonywa wielkich rzeczy z nimi. 

Łuk. 9:14 Około 5 000 mężów=> Jednak Jezus odmówił, gdy był kuszony, by w cudowny sposób 
zaspokoić swój głód. 

Łuk. 9:16 Dwie ryby=> Zaprzeczając tym sposobem teorii jaroszów. 



Wejrzał w niebo=> Trudno pojąć, jak niektórzy poświęceni chrześcijanie mogą zaniedbywać 
składania dziękczynienia za codzienny pokarm. Formalność i pozorna pobożność także nie 
może podobać się Bogu. 
Błogosławił=> Złożone dziękczynienie sprawiły błogosławieństwo na pokarm. 
Dawał uczniom=> Wyobraża Małe Stadko podczas Tysiąclecia. Pan Jezus mógłby nakarmić lud 
i bez pomocy uczniów. 

Łuk. 9:17 Nasyceni wszyscy=> Proste pożywienie prędzej zaspokaja głód i jest pożyteczniejsze. 
Niedowiarkowie zaprzeczają możności tego cudu. 
Ułomków=> Nie tych, jakie pozostawili jedzący, lecz te, które łamał Pan i nie były rozdane. 
12 koszów=> Aby nic z tych rzeczy, w które Bóg zaopatruje, nie było zmarnowane. Ci, co 
rozdawali innym, w końcu sami obfitowali. Którzy starają się usilnie, by nakarmić innych chlebem 
żywota, tacy są obficie napełnieni. Nasza pamięć jest ośrodkiem, w który gromadzimy duchowe 
kawałki Prawdy, tak dla nas samych, jako i dla innych. 

Łuk. 9:20 Piotr=> Prawdopodobnie był najstarszym między apostołami i był ich mówcą. 

Łuk. 9:21 Nikomu nie opowiadali=> Bo to mogłoby przeszkodzić w spłacaniu przez Jezusa okupu, lub 
sprowadzić śmierć przed właściwym czasem. 

Łuk. 9:23 Kto chce=> Kto się stał uczniem. 
Za mną iść=> Chce mnie naśladować. 
Niech zaprze siebie=> Ofiaruje się i wszelkie swoje osobiste korzyści. Poświęci swoją wolę Bogu 
zupełnie, a nie częściowo. To nie powinno być uważane za krzyż cierpień. Oddanie swojej woli 
Bogu, a przyjęcie woli Bożej za swoją, powinno być czynione ochotnie i z radością, bo inaczej 
Panu Bogu nie będzie przyjemną nasza służba. "Pragnę czynić wolę Twoją, o Boże", Psalm 
40:8. "Jeżeliśmy z Nim umarli, z nim też żyć będziemy", 2 Tym.2:11. 
Niech bierze krzyż swój=> Próby, doświadczenia, trudności, zawody, krzyżowanie swojej woli 
jest niezbędne, jeżeli chcemy czynić wolę Bożą w obecnych warunkach nieprzyjaznych. 
I naśladuje mnie=> Postępuje nie według ciała, ale według ducha. 

Łuk. 9:24 Zachować duszę=> "Psyche", znaczy duszę, istotę. 
Straci ją=> "Psyche", duszę, istotę. 

Łuk. 9:26 Kto by się wstydził mnie=> Wstydził się przyznać, że jest uczniem Chrystusa, lub wstydził się 
być jego bratem i przyznać się do Jego naśladowców. 
I za słowa moje=> Kto by wstydził się wyznać moje nauki i wstydził się mojej Prawdy, Biblii i 
pism, które je tłumaczą i ilustrują w tym czasie żniwa. Pan Jezus stawia słowo swoje na równi ze 
sobą. 
Syn człowieczy=> Chrystus, który w swoim czasie był synem Adama (gdy przyjął stan ludzkiej 
natury, będąc narodzonym z niewiasty). 
Gdy=> W Tysiącleciu. 
Świętych aniołów=> "Oto Pan idzie z tysiącami świętych", Juda 14. 

Łuk. 9:27 Królestwo Boże=> Widzenie tego Królestwa jest przedstawione w następnych dziesięciu 
wierszach. 

Łuk. 9:28 Po ośmiu dniach=> Włączając w to dzień, w którym te słowa były wypowiedziane, jako też i 
dzień, w którym dane było widzenie. 
Piotra, Jakuba i Jana=> Najbardziej ugruntowani w wierze i gorliwości. 
Na górę=> Typ na Królestwo. 

Łuk. 9:29 Gdy się modlił=> Najjaśniejsze pojęcie rzeczy duchowych zwykle przychodzi w szczerej 
modlitwie. 
Białe i świetlne=> Wyobraża chwałę, jaka ma nastąpić, gdy się skończą cierpienia. 

Łuk. 9:30 Rozmawiali z Nim=> Mówiąc figuralnie o ofiarach i cierpieniach Chrystusa i mającej nastąpić 
chwale. 
Dwaj=> Każdy z nich pościł 40 dni, tak, jak i Jezus. To pokazuje, że byli podobni Jezusowi w 
miłości ku Bogu. 
Mojżesz=> Figura Mojżesza reprezentowała: Prawo Mojżeszowe. Zwycięzców Wieku 
Żydowskiego. 
Eliasz=> Figura Eliasza wyobraża okres ewangeliczny, czyli chrześcijański. Zwycięzców Wieku 
Ewangelii. 

Łuk. 9:31 Pokazał się w sławie=> To było tylko widzenie, a nie rzeczywistość, bo Chrystus był 
pierworodnym z umarłych, przeto tak Mojżesz, jak i Eliasz nie stali się jeszcze doskonałymi. 
O Jego śmierci=> Łączność i społeczność między ojcami świętymi a Kościołem jest ofiara 
Chrystusa, której oni wyglądali, my zaś spoglądamy na nią jako na dzieło dokonane. 

Łuk. 9:33 Trzy namioty=> Wielu (poświęconych na służbę Bogu) na podobieństwo Piotra chcą budować 
ziemskie namioty, a nie pojmują, ani oceniają widoku przychodzącego Królestwa. 

Łuk. 9:34 Stał się obłok=> Wyobraża obłok ucisku, w który dostali się apostołowie po śmierci Jezusa. 



I bali się=> Otrzymali potrzebną naukę poszanowania. Wyobraża naszą bojaźń, uchybienia w 
tym wielkim przedsięwzięciu. Nasze widzenia rzeczy niebiańskich sprowadzają próby i 
doświadczenia, które są zamierzone, by nas wypróbowały i doświadczyły. 

Łuk. 9:35 I stał się głos=> "A głos ten myśmy słyszeli z nieba przyniesiony, będąc z Nim na onej górze 
świętej", 2 Piotra 1:18. "Owce moje słuchają głosu mego", Jan 10:27. "Niech będzie każdy 
człowiek prędki ku słuchaniu, ale nie rychły ku mówieniu", Jakub 1:19. Wyobraża to, jak podczas 
wieku ewangelicznego mgliste chmury otaczały i zasłaniały chwałę Pańską, przeto potrzebujemy 
bardzo i ustawicznie udawać się do Słowa Bożego. 

Łuk. 9:40 Ale nie mogli=> Lud Boży znajduje się w dolinie zamętu i walce z ciałem i diabłem, podczas gdy 
oczami wiary spogląda ku wierzchołkowi góry, ich chwalebnemu Panu, z którym wkrótce 
podzielą chwałę Jego Królestwa. 

Łuk. 9:47 Jezus postawił dziecię=> Gdziekolwiek to możebne, najlepiej unikać osobistości. 

Łuk. 9:48 Przyjął to dzieciątko=> Uznał i okazał dobry uczynek jako ucznia, posiadającego tego rodzaju 
charakter. Dzieci zwykle bywają prostymi w sercu, pokorne, prawdziwe, wolne od ambicji, 
wierzące, pokładające zaufanie, miłujące, posłuszne, dające się uczyć, nie zwracają uwagi na 
różnicę stanowiska i ogólną opinię i są bez zdrady. 
W imieniu moim=> Dlatego, że jest moim. 
Będzie wielkim=> Będzie najbardziej uczczony. Pokora i charakter zbliżony do dziecinnego, 
powinny być uważane między braćmi za cnotę prawdziwej wyższości. 

Łuk. 9:50 Za nami jest=> Powinniśmy miłować i życzyć powodzenia wszystkim, którzy miłują Pana i 
objawiają Jego ducha bez względu, czy oni z nami obcują lub nie. 

Łuk. 9:54 Ogień zstąpił z nieba=> To pokazuje, do czego może doprowadzić porywczy charakter. Jednak 
ci uczniowie byli z Jezusem na górze Tabor, przy wskrzeszeniu córki Jaira i w ogrodzie oliwnym. 

Łuk. 9:55 ________________________ 
MANNA - 6 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Tak jest ze wszystkimi uczniami Pana, których ciągłą troską powinno być unikanie przesadnie 
krytycznego usposobienia skłonnego do skazywania i niszczenia innych ludzi, podczas gdy dla 
siebie pragną miłosierdzia. Zasada, jaką Pan ustanowił pozwala nam spodziewać się tyle tylko 
miłosierdzia, ile okazujemy go innym. Skłonność do krytyki jest gotowa oskarżać i potępiać 
każdego, przez co wskazuje na zły stan serca, którego lud Boży powinien się strzec. 
Miłosierdzie, dobroć i miłość są elementami charakteru, które On pragnie widzieć w duchowych 
Izraelitach, a bez których nie możemy pozostawać długo Jego dziećmi. 
---------------------- 

Łuk. 9:56 Zatracić dusz ludzkich=> "Psyche" znaczy istota, dusza. "Bóg nie posłał Syna swego na świat, 
aby świat potępił", Jan 3:17. 
 
Zobacz MANNA w.55 

Łuk. 9:59 Pogrzebać ojca mego=> Opuszczę Twą służbę, Panie, a będę służyć ojcu memu aż umrze. 

Łuk. 9:60 Niechaj umarli=> Z Bożego punktu zapatrywania to wszyscy pozostający pod przekleństwem 
śmierci są uważani jako umarli. Szczególnie niewierzący, bo nie mają społeczności z Dawcą 
Życia. "Przyjdzie godzina, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego", Jan 5:25. 

Łuk. 9:62 Oglądałby się nazad=> Z bojaźni, żeby Pan go nie opuścił w próbach i doświadczeniach, lub nie 
zechciałby się poddać dalszemu polerowaniu. "Jeśliby się kto schraniał, nie kocha się w nim 
dusza moja", Żyd.10:38. "Pamiętajcie na żonę Lota", Łuk.17:32. 

Łuk.10: 1 A potem=> Około pięć miesięcy przed ukrzyżowaniem. 
Drugich siedemdziesięciu=> Wszyscy byli braćmi, nie było obranej ani jednej siostry do usług 
kaznodziejskich. Wyobrażeni byli przez 70 palmowych drzew w Elim. Stosuje się do 
siedemdziesięciu starszych w Izraelu i przypuszczalnie był tu pierwotny Sanhedryn naznaczony 
przez Mojżesza, a co wyobraża wszystkich starszych i przewodników w wieku ewangelicznym 
między ludem Bożym. To pokazuje, że gdyby naród izraelski znajdował się we właściwym stanie 
serca, to siedemdziesięciu członków Sanhedrynu byliby na wówczas ogłosili Mesjasza po całej 
Palestynie wzdłuż i wszerz. 
Rozesłał je=> Dla sprawowania służby, a nie żeby panowali nad ludem. 

Łuk.10: 2 Wielkie=> Dzieło, jakie miało być dokonane, było wielkie. 
Proście=> Nie możemy przypuszczać, by Pan życzył sobie, ażeby tacy mieli prosić, którzy by nie 
pragnęli poświęcić się tej pracy dobrowolnie w miarę możności. 
Żniwo swoje=> Żniwo wieku żydowskiego kończące się w roku Pańskim 70, wyobraża żniwo 
wieku ewangelicznego kończącego się w roku 1914. 

Łuk.10: 3 Jako baranki=> Niewinne, bezbronne, nieszkodliwe. 
Wpośród wilków=> Żarłocznych, szkodliwych, samolubnych. 



Łuk.10: 4 Nie noście mieszka=> Na zbieranie i składanie pieniędzy. 
Ani taistry=> Torby lub walizki podróżnej z ubraniem. 
Ani obuwia=> Zapasowego. 
Nikogo nie pozdrawiajcie=> By opowiadać różne przygody i nowiny. 
W drodze=> Czy możemy w takich okolicznościach poświęcać czas na błahostki, światowe 
sprawy lub różne ludzkie zagadnienia. 

Łuk.10: 5 Mówcie pokój=> Wejście kogokolwiek z ludu Bożego do czyjegoś domu, zawsze powinno 
przynieść pokój dla domowników. "Ile was jest, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie", Rzym.12:18. 
______________________  
MANNA - 8 SIERPNIA 
---------------------- 
Każdy robotnik w obecnym żniwie powinien zwrócić uwagę na Pańską instrukcję zawartą w tych 
ustępach. Gdziekolwiek się udają przedstawiciele Pańscy, powinien iść z nimi w parze pokój a 
nie walka, zamieszanie, podniecenie i kłótnia. Oczywiście, Prawda okaże się być mieczem, który 
wzbudzi opozycję i Prawda spowoduje opozycję oraz podział, lecz nie przejawi się w 
jakiejkolwiek szorstkości czy nieuprzejmości w słowie lub czynie ze strony Pańskich 
przedstawicieli. Istnieje wiele rzeczy denerwujących ludzi w obecnych gorączkowych czasach, 
lecz wszyscy, którzy przyjęli Prawdę, powinni także przyjąć jej ducha "opowiadając pokój przez 
Jezusa Chrystusa". 
---------------------- 

Łuk.10: 6 Wróci się do was=> Nasz Pan nie życzyłby sobie, ażebyśmy nadużywali grzeczności przez 
narzucanie samych siebie lub nauki, którą głosimy ludziom, którzy tego nie oceniają lub nie chcą 
słuchać. 
 
Zobacz w.5 - MANNA 

Łuk.10: 7 Godzien zapłaty=> Takie rzeczy, jakie są niezbędne potrzebne do życia w zamian za udzielone 
rzeczy duchowe. Instrukcje, jakie nasz Pan dał wtedy, nie odnoszą się one do obecnych czasów. 

Łuk.10: 9 Uzdrawiajcie=> Wyobraża leczenie duchowo chorych, otwieranie duchowego wzroku i słuchu w 
czasie żniwa wieku ewangelicznego. 

Łuk.10:12 W on dzień, onemu miastu=> Greckie słowo "ekinos", jak w wyrażeniu: "gdy on duch", "Boży 
duch". Słowo "ekinos" w Biblii przeważnie stosowane jest do rodzaju męskiego, jak "duch 
święty", itp. 

Łuk.10:13 Biada tobie=> "Ten sługa, który by znał wolę pana swego, a nie był gotowym i nie czynił według 
woli jego, wielce będzie karany", Łuk.12:47. 
W Tyrze i Sydonie=> Miasta znane ze swych jawnych grzechów rozpusty, nieczystości i 
bezbożności. 
Dawno by pokutowały=> Księża i pastorzy głoszą, iż ci nędzni grzesznicy dawno poszli na 
wieczne męki. 

Łuk.10:14 Tyrowi i Sydonowi=> Mimo ich niemoralności, to jednak ich stan serca nie był tak zły, jak 
mieszkańców Chorazyny i Betsaidy. 
Na sądzie=> W Tysiącleciu. Te słowa wykazują, że tych ludzi sprawy jeszcze nie przyszły na 
sąd. 
Niżeli wam=> Którzy okazujecie swoją moralność, a zły stan serca, dlatego oni wtedy przyjmą 
światło i będą błogosławieni przez światło, któreście wy, zacniejsi, odrzucili. 

Łuk.10:15 Do nieba wywyższone=> Kapernaum było wysoce uprzywilejowane z powodu posiadanego 
światła. Było wielce wywyższone, bo Chrystus był jego mieszkańcem. 
Aż do piekła=> Do grobu zginie, pójdzie do "hades" - grobu. Dziś trudno stwierdzić, gdzie 
właściwie to miasto stało i jego miejsce jest przedmiotem dyskusji. 

Łuk.10:16 Kto was słucha=> Podczas żniwa wieku żydowskiego. 
Gardzi mną=> "Albowiem ktokolwiek by się wstydził za mnie, za tego Syn Człowieczy wstydzić 
się będzie", Łuk.9:26. 

Łuk.10:17 I diabli=> Złe duchy. 

Łuk.10:18 Tedy im rzekł=> Nie bardzo się tym unoście z powodu wygnania złych duchów. Ja (Jezus) 
widziałem coś większego nad to. 
Widziałem=> W mym przedludzkim stanie. 
Szatana=> W którego istnienie wielu nie wierzy. 
Jako błyskawicę=> Jako odznaczającego się światłością. 
Z nieba spadającego=> Ze swego stanowiska chwały i jasności. 

Łuk.10:21 I rzekł=> Odmówił modlitwę wobec współwierzących. 
Żeś te rzeczy zakrył=> W chwalebnym planie, w którym Bóg przygotował szczególną 
sposobność dla nieszczęśliwego ludu, który kiedyś mieszkał w Tyrze i Sydonie. 



Przed mądrymi=> Według świata. Bóg zakrył swój plan dlatego, aby tylko pewna klasa ludzi go 
zrozumiała i dozwolił na to, ażeby z głoszeniem Ewangelii szła razem pogarda i szyderstwo dla 
tych, co ją opowiadają. Rozpoczęło się od mądrych mieszkańców Kapernaum i Betsaidy, a 
wliczyć należy i mądrych naszych czasów, którzy twierdzą, że ci grzesznicy poszli wprost do 
piekła na wieczne męki. 
Objawił niemowlątkom=> Którzy nie chełpią się z mądrości światowej (ale radują się z tego, że 
znają sprawy Pańskie). "Bóg patrzy na serce", 1 Sam.16:7. 

Łuk.10:22 Tylko Syn=> Którego przedludzka społeczność z Ojcem została jasno wyrażona wtedy, gdy 
powiedział: "A com słyszał i widział, to świadczę", Jan 3:32. 

Łuk.10:23 Co wy widzicie=> Jak przy pierwszym przyjściu Chrystusa prawdziwi Izraelczycy i pokorni nie 
byli w zamieszaniu, lecz przyjęli światłość, tak podobnie rzecz się ma i teraz, podczas wtórej 
obecności Chrystusa. 

Łuk.10:24 Ale nie widzieli=> "A gdym ja to słyszał a nie zrozumiałem", Daniel 12:8. "Mówią o mnie: Czy nie 
mówi On (Jezus) w przypowieściach?", Ezech.20:49. 

Łuk.10:25 Zakonnik=> Wyuczony w Zakonie Mojżesza, "nauczony w Piśmie". 
Kusząc Go=> Starał się przekonać Jezusa, albo Go wprowadzić w błąd. 

Łuk.10:27 Będziesz miłował=> "Agape", znaczy najwyższą miłością bezinteresowną. Z powodu, że ludzie 
nie zachowują tego przykazania, sprowadzą na siebie czas wielkiego ucisku. "Miłość jest 
wypełnieniem Zakonu". 
Pana Boga twego=> Jehowę, którego masz miłować. 
Z całego serca twego=> Bardziej niżeli najbliższych ze swego otoczenia. Tego rodzaju miłość 
nie czeka na rozkazy, lecz sama dopytuje się o służbę. Zachowanie przez Jezusa tego 
przykazania uczyniło Go zdolnym, że zachował cały Zakon Przymierza i stał się Dziedzicem 
Abrahamowego Przymierza, a jednocześnie odkupił Adama. Tym sposobem Pan Jezus skreślił 
dziesięć przykazań, które same w sobie są skróceniem całego Zakonu. W przyszłym wieku (po 
wejściu w życie Nowego Przymierza) zachowanie tego prawa będzie wymagane od wszystkich, 
którzy zechcą osiągnąć żywot wieczny na jakimkolwiek poziomie. 
Ze wszystkiej duszy=> Miłować wszystkimi uczynkami, słowami, spojrzeniem. 
Ze wszystkiej siły=> Wydając swój czas, zdolności i wpływ w służbie Bożej. 
Ze wszystkiej myśli=> Przez ocenienie i wyrozumienie praw Bożych i umiłowanie Jego 
przepisów. 
Jako samego siebie=> Nie mówi: "Lepiej niż siebie", przeto ofiara Jezusa, którą za nas uczynił, 
przechodziła wymaganie prawa. 

Łuk.10:29 A on (zakonnik, "nauczony w Piśmie")=> Dobrze wiedział, że w obejściu się z Jezusem nie 
postąpił według miłości bliźniego. 
Kto jest mój bliźni?=> Mnie się zdaje, że taki człowiek, co należy do mego stanu (tak uważał 
zakonnik). 

Łuk.10:30 Do Jerycha=> Jedno z miast Judzkich, w których mieszkali kapłani i Lewici. W owym czasie 
liczyło około 12 000 mieszkańców. 
Między zbójców=> Nawet do dziś droga do Jerycha nawiedzana jest przez bandytów. 

Łuk.10:31 Kapłan niektóry=> Wybrany, lub naznaczony do sprawowania najwyższej służby w Izraelu. 

Łuk.10:32 Także i Lewita=> Naznaczony jako nauczyciel ludu, którego miał prowadzić słowem i 
przykładem. 

Łuk.10:33 Ale Samarytanin=> Samarytanie byli narodem mieszanym i z tego powodu znienawidzeni przez 
Żydów. 

Łuk.10:37 I ty czyń także=> Jak czynił Samarytanin i okazuj ducha miłości względem każdego człowieka, 
przyjaciela lub nieprzyjaciela. 

Łuk.10:42 Dobrą cząstkę=> Nie mamy rozumieć, ażeby Maria ustawicznie siedziała u nóg Jezusowych 
słuchając Jego mowy, lecz wykorzystywała te chwile, gdy nadarzyła się tego sposobność. Takie 
usposobienie powinno być u ludu Bożego odnośnie słuchania Jego Słowa. 

Łuk.11: 1 Naucz nas modlić się=> Pan Jezus nigdy nie uczył tłumów ludu modlitwy, ani nadmieniał, że 
powinni się modlić. Przywilej modlitwy wskazuje na stosunek i łączność ze Stwórcą. 
______________________  
MANNA - 10 CZERWCA 
---------------------- 
Krótko mówiąc, nasze modlitwy, aby były możliwe do przyjęcia przez Boga, muszą wyrażać ufną 
wiarę, miłującą ocenę i CZEść, pełne sympatii zrozumienie Boskiego Planu i poddanie się 
Boskiej woli, dziecinną zależność od Boga, przyznanie się do grzechów i wad oraz pragnienie 
uzyskania przebaczenia a także pokorne pragnienie Boskiego kierownictwa i protekcji. To 
wszystko nie zawsze może być wyrażone słowami, lecz taka musi być przynajmniej postawa 
człowieka. "Modlitwa jest szczerym pragnieniem duszy, wyrażonym lub nie wyrażonym". 



---------------------- 

Łuk.11: 2 Modląc się, mówcie=> Nie znaczy to, aby powtarzać te same słowa Jezusa, lecz w podobny 
sposób. 
Ojcze nasz=> "Dzieci gniewu" lub dzieci księcia ciemności nie mają wyrażać się w te słowa. 
"Którzykolwiek Go przyjęli, tym dał moc - możność - aby stali się synami Bożymi", Jan 1:12. 
Miłość prawdziwego ojca dla swego dziecka jest najcenniejszym uczuciem na świecie. Wyraz 
"nasz" wskazuje zainteresowanie i w innych synach, którzy na podobieństwo nas (spłodzonych z 
ducha świętego) zostali "przyjęci w Umiłowanym". 
Święć się imię Twoje=> Cześć dla Boga powinna być najpierwszą naszą myślą, lecz w naszych 
czasach staje się coraz mniejszą nawet między prawdziwym ludem Bożym. 
Przyjdź Królestwo Twoje=> W mocy i chwale. Jest to środek zaradczy na wszelkie słabości i 
kłopoty, nie tylko dla nas samych, lecz i dla wszystkich ludzi. Ono Królestwo jeszcze nie 
przyszło. Wszystkie błogosławieństwa pochodzą od Ojca. 
Bądź wola Twoja=> Obecnie nie jest ona jeszcze objawiona w sprawach ziemskich. Jeżeli o to 
prosimy, to powinniśmy odpowiednio do tego i żyć. 
Jako w niebie=> Nikt nie może twierdzić, ażeby nawrócenie świata do chrześcijaństwa i do 
stanu, w jakim się ono znajduje, mogło być odpowiedzią na tę prośbę. 
Tak i na ziemi=> Zdaje się, że wielu chrześcijan zapomniało o ważności tych słów. 
________________________ 
MANNA - 21 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Słowa te wyrażają uwielbienie, ocenienie Boskiej dobroci i wielkości oraz odpowiednią cześć dla 
Boga. Niech pierwsza nasza myśl, kierująca prośby do Pana, nie będzie samolubna, odnosząca 
się do nas samych ani odnosząca się do spraw drogich nam osób, ale na pierwszym miejscu we 
wszystkich naszych myślach, zamierzeniach i rachubach powinien być Bóg. Nie powinniśmy 
modlić się o to, co nie byłoby zgodne z chwałą imienia naszego Ojca Niebieskiego. Nie 
powinniśmy prosić dla siebie lub naszych bliskich o to, czego On by w pełni nie pochwalił i nie 
zachęcił nas do proszenia o to. Być może, że żadna zaleta serca nie znajduje się w większym 
niebezpieczeństwie wymazania jej z życia wyznaniowych chrześcijan niż cześć dla Boga. 
---------------------- 

Łuk.11: 3 Daj nam=> Błogosław nasze usiłowania w przygotowaniu i spożywaniu. Niekiedy bywa duchowa 
niestrawność spowodowana tym, że niektórzy jedzą duchowy pokarm, a nie pracują (by go 
zdobywać samemu), lecz większa trudność jest z tymi chrześcijanami, którzy tego duchowego 
pokarmu wcale nie jedzą, albo jedzą tak mało, że prawie umierają z głodu. 
Dzisiaj=> A nie na zapas długiego czasu. 
Chleba naszego=> Potrzeby żywota tak duchowego, jak i doczesnego. Dla świętych niewłaściwą 
jest rzeczą żądać jałmużnę. 

Łuk.11: 4 Odpuść nam=> Nie grzech Adama, lecz nasze osobiste. 
Bo i my odpuszczamy=> Zasadą chrześcijaństwa jest miłość, współczucie i przebaczenie 
upadków innym. Nie zawsze potrzebujemy okazywać, że odpuszczamy, jeżeli ten, co zawinił, nie 
prosi o przebaczenie. Nie zawsze potrzebujemy zaraz darować, jeżeli ta czasowa zwłoka ma 
wyjść na korzyść temu, co zawinił. Lecz zawsze powinniśmy być gotowi przebaczyć. 
Naszym winowajcom=> Którzy przeciw nam zgrzeszyli. 
Nie wódź nas=> Winno być: "nie opuszczaj nas" w pokuszeniu. 
Na pokuszenie=> Byłoby niedorzecznością prosić o to, a jednocześnie nie czuwać, by nie wpaść 
w pokusę. 
Ale nas zbaw od złego=> Od szatana, który zawsze jest gotowym, by nas atakować tak dalece, 
na ile jest mu dozwolona sposobność. 

Łuk.11: 9 Szukajcie=> W Zakonie i proroctwach. 
Będzie wam otworzone=> Drzwi znajomości zostaną otwarte. 

Łuk.11:11 Kamień=> Chleb, jaki jest wypiekany we wschodnich krajach, ma wygląd podobny do kamienia. 
Da węża=> Są pewne rodzaje wężów, podobne do ryb. 

Łuk.11:12 Niedźwiadka=> Jest rodzaj niedźwiadków, które są małe i białe i zwijają się w kłębek kształtu 
jajka. 

Łuk.11:13 Rady dobre dawać=> Dobre rzeczy ziemskie. 
Da ducha świętego=> "Słowa, które ja (Jezus) wam mówię, duch są", Jan 6:63. Słowo Boże 
dajemy jako chleb, ryby i jajka dla rodziny, ale nikt nie jest zmuszany do jedzenia. My nie 
potrzebujemy prosić Boga o ziemskie dobra, jak to czynią zwykli ludzie lub poganie. 
Tym, którzy oń proszą=> Jest rzeczą bezpożyteczną prosić Boga o duchowy pokarm, a z niego 
nie korzystać. 
______________________  



MANNA - 4 GRUDNIA   
-------- 
Gdyby poświęcony lud Pański mógł dojść do takiego stanu, w którym głównym celem jego życia, 
istotną treścią wszystkich jego modlitw, byłaby prośba o większą miarę Ducha Świętego, ducha 
świętości, ducha Prawdy, Ducha Chrystusowego, ducha zdrowego rozsądku, oznaczałoby to 
wielkie błogosławieństwo! Gdyby wtedy poświęceni modlili się żarliwie, aż do świtu, ich 
poleganie na Nim z pewnością sprowadziłoby upragnione błogosławieństwo. Chociaż Pan 
objawił się Swemu ludowi w tym celu, aby mu udzielić tego błogosławieństwa, to jednak 
powstrzymuje je, aż Jego lud nauczy się je oceniać i szczerze go pragnąć.   
-------- 

Łuk.11:15 Belzebuba=> Najpierwszy i przez długi czas jedyny nieprzyjaciel Bożego Prawa. Jezus nim 
wzgardził, gdy nie przyjął świadectwa złych duchów. 
Książęcia=> Prawdopodobnie jest on z natury istotą wyższego rzędu. 
Diabelskiego=> Aniołów, którzy zgrzeszyli przed potopem. 

Łuk.11:18 A szatan=> W którego istnienie wielu nie wierzy. 
Przeciwko sobie=> Przez pomaganie w leczeniu chorych, jak to czyni przez "Chrystian science". 
Jakoż ostoi się=> Kiedy zmuszony jest uciekać się do takich środków. 

Łuk.11:20 Palcem Bożym=> Nie roszczę pretensji, iż czynię to mocą swoją. 

Łuk.11:22 Zwycięży go=> "I uchwyci smoka, węża onego starego, którym jest diabeł i szatan, i związał go 
na tysiąc lat", Obj.20:2. 

Łuk.11:23 Przeciwko mnie jest=> W naszych czasach zwolennicy różnych sekt, mogą się zgromadzić 
razem i być w pewnym sensie w harmonii w różnych sprawach. Również jednomyślnie i 
gwałtownie występują przeciw głoszonej Prawdzie Bożej. 

Łuk.11:26 Tedy idzie=> Jeżeli umysł człowieka nie był zajęty przez Chrystusa, który już był osłabiony 
poprzednio przez pierwsze opętanie. 

Łuk.11:28 Strzegą go=> Gdybyśmy posiadali wszelką znajomość i gorliwość, a nie mieli ducha 
posłuszeństwa, to okazalibyśmy się niegodnymi łaski Bożej. 

Łuk.11:30 Jako Jonasz=> W przeciwieństwie do wierzeń wielu różnych nowoczesnych teologów. 

Łuk.11:31 Potępi je=> Podobnie poganie potępią chrześcijaństwo za niewłaściwe użycie łaski Bożej. 

Łuk.11:35 Nie było ciemnością=> Aby nie stało się ciemnością, by to światło (Prawdy Bożej) nie zgasło. 

Łuk.11:36 Blaskiem świecy=> "Astrape", wyraz ten niewłaściwie został przetłumaczony na wyraz 
"błyskawica" u Mateusza 24:27. "Albowiem jako błyskawica pojawia się od wschodu". 

Łuk.11:50 Tego rodzaju=> "Genea", naród żyjący w owym czasie. Jako naturalny wynik z poprzednich 
przyczyn. 

Łuk.11:51 Abla=> Który wyobrażał Izaaka, Jakuba, duchowego Izraela i klasę pszenicy. 

Łuk.11:52 Biada zakonnikom=> Doktorom Prawa Zakonu. Typ na doktorów i teologów naszych czasów. 
Boście wzięli=> Zastąpili Słowo Boże swoimi naukami, dogmatami i tradycjami, a tym samym 
fałszywie przedstawiali Boga i Jego sprawę. 
Klucz umiejętności=> Znajomość Boga i cześć dla Niego. "Lud mój wygładzony będzie dla 
nieumiejętności", Ozeasz 4:6. 
Nie weszli=> Starszy syn "nie chciał wejść", by przywitać powracającego marnotrawnego brata i 
dlatego "celnicy i wszetecznice uprzedzają was do Królestwa", Łuk.15:25-28; Mat.21:31. 
Sami=> Kaznodzieje nie znają Boga, ani Jego prawdziwego charakteru lub Jego planu. 

Łuk.12: 2 Nic skrytego=> Proroctwo to odnosi się tak do sądu narodów, jak i do sądu indywidualnego. 
Objawione=> "Apokalupto", znaczy odkryte, zasłona zdjęta i dlatego niewierni szafarze władzy i 
bogactwa, chociaż nie wierzą, jednak boją się sądu. 
Dowiedzieć miano=> W Tysiącleciu, gdy morderca spotka się ze swoją ofiarą, dłużnik ze swoim 
wierzycielem, a złodziej z tym, którego okradł, zaś oszczerca z tym, na którego rzucił 
oszczerstwo. 

Łuk.12: 4 Ciało zabijają=> Skracają życie w tym biednym umierającym ciele. 

Łuk.12: 5 Kogo się bać=> Miłość doskonała wyrzuca bojaźń niewolniczą, ale nie bojaźń Pańską. 
Bójcie się tego=> Miejcie cześć i bojaźń dla Jehowy Boga, od którego pochodzi żywot wieczny. 
Piekielnego ognia=> Stracenie wszelkich nadziei przyszłego istnienia w "gehennie", wtórej 
śmierci, zupełnym wytraceniu. 

Łuk.12: 7 Włosy wasze=> Wy, którzy jesteście w przymierzu z Bogiem. 

Łuk.12:10 Kto by mówił słowo=> Nieświadomie. 
Przeciw Duchowi Świętemu=> Złośliwie, przypisując, że to pochodzi ze złego źródła, lecz 
zaprzeczyć nie można, iż jest rzeczą dobrą i wolną od grzechu, samolubstwa lub ambicji. 
Nie będzie odpuszczone=> Lecz otrzyma odpowiednią karę. 

Łuk.12:13 Niektóry z ludu=> Widział w nauce Jezusa jedynie to, co on mógł obrócić na swoją korzyść. 

Łuk.12:14 Ale (Pan) mu rzekł=> Odmówił mieszania się w doczesne sprawy. 



Łuk.12:15 Kto ma=> Ziemskie bogactwa poświęcone Bogu, jeżeli one nie zostały złożone na ołtarzu jako 
ofiara, ażeby była spożyta przez ogień przed Bogiem, nie ma wartości, a jest dowodem 
niedotrzymania ślubu, który powstanie przeciw nam w dniu sądu. 

Łuk.12:18 Tak uczynię=> Postąpię według samolubstwa i skąpstwa. 

Łuk.12:19 Rzekę do duszy mojej=> Do siebie jako do istoty. 

Łuk.12:20 Tej nocy upomną się=> Podczas ciemnej nocy czasu ucisku. Przy wejściu do nowego żywota 
(gdy wejdzie w życie Nowe Przymierze), okażesz się biednym odnośnie rzeczy materialnych. 
Czyjesz będzie?=> Zgromadzone skarby bogaczy. "Srebro ich i złoto nie będzie mogło wybawić 
ich w dzień popędliwości Pańskiej", Ezech.7:19. 

Łuk.12:22 Nie troszczcie się=> Nie bądźcie niedbałymi, ani zanadto troskliwymi. 
O żywot wasz=> "Psyche", duszę, istotę. 

Łuk.12:24 Przypatrzcie się krukom=> Nauczcie się z tych rzeczy, które Bóg stworzył. 

Łuk.12:30 Tego potrzebujecie=> O rzeczy ziemskie nie potrzebujecie prosić, bo Pan Bóg nie da wam 
cierpieć głodu w Jego służbie. 

Łuk.12:31 Będzie wam przydane=> Będziecie zaopatrzeni w miarę potrzeby (lecz do tego potrzebna jest 
silna wiara i ufność). 

Łuk.12:32 Maluczkie stadko=> Gromadka świętych zebrana stąd i zowąd podczas wieku ewangelicznego. 
Małe Stadko to drogocenne klejnoty wybrane przez Pana. Jest to stosunkowo mała część w 
porównaniu do nominalnego chrześcijaństwa, bo na 1716 wierzących, przypada jeden, co składa 
ze siebie ofiarę. Dlatego święci nie mogą być tą wielką armią, która ma zniszczyć 
chrześcijaństwo. 
Upodobało się Ojcu=> "Sam Ojciec miłuje was", Jan 16:27. "Pierzem swoim okryje cię, a pod 
skrzydłami Jego bezpiecznym będziesz", Ps.91:4. 
Dać wam=> Tym, którzy najprzód uczynili postanowienie być posłusznymi Bogu i prowadzić 
życie świętobliwe, a następnie uczynili zupełne z siebie poświęcenie i rzeczy ziemskie oddali w 
zamian za duchowe. 
Królestwo=> "Abyście jedli i pili za stołem w Królestwie moim i siedzieli na stolicach", Łuk.22:30. 

Łuk.12:33 Dawajcie jałmużnę=> Postępując roztropnie jako przystoi na szafarzy Bożych. 

Łuk.12:35 Przepasane biodra=> Reprezentuje ustawiczną czujność i czynność ludu Bożego. 
Świece zapalone=> Światło Słowa Bożego zasycane przez olej ducha świętego i trzymane w 
dobrym stanie, przez badanie i właściwe rozbieranie go. "Wy jesteście światłością świata", 
Mat.5:14. 

Łuk.12:36 Oczekującym Pana=> Jezusa przy wtórym Jego przyjściu (według chronologii biblijnej od roku 
1874 n.e.). 
Ażby się wrócił=> "Analuzai", podobnie jak jest wyrażone u Filipensów 1:23, "pragnąc być 
rozwiązany". 
A zakołatał=> Przez żywe słowo lub drukowane dowody, że prorocze czasy wypełniły się. Słudzy 
nie mogą wiedzieć najprzód, lecz mogą wiedzieć, gdy nastaje chwila przyjścia, mimo to, że nie 
widzą (literalnym okiem Jego osoby, lecz widzą wiarą potwierdzoną przez wydarzenia 
światowe). To kołatanie rozpoczęło się od roku 1875 i trwa dotąd. "Oto stoję u drzwi (serca 
twego) i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim 
wieczerzał, a on ze mną", Obj.3:20. 

Łuk.12:37 Czuwających znajdzie=> Gdy zrozumieją rozwijanie się planu Bożego, jako znaku obecności 
Pana. 
Przepasze się=> Stanie się ich sługą (że przez moc ducha będzie ich rozwijał w mądrości ku 
przyszłemu dziełu z ludzkością). 
Posadzi ich=> W domu uczty (w czasie Wieczerzy Barankowej). 
Za stołem=> O czym świat nie ma pojęcia. Lud Boży tu, na ziemi, ma już przedsmak tego 
wszystkiego o rzeczach, które się rozwijają i które mają nadejść. 
Będzie im służył=> Co się tyczy znajomości o Jego chwalebnej naturze, celu i sposobu Jego 
wtórej obecności, różne zarysy czasów w planie Bożym, dzieła żniwa i czasu wielkiego ucisku. 

Łuk.12:38 O trzeciej straży=> Gdy bardzo mało ludzi nie śpi. 

Łuk.12:39 A to wiedzcie=> Rozumiejcie przyczynę, dlaczego czasy wtórej obecności Pana były trzymane w 
takim sekrecie, ukryte pod symbolami i w przypowieściach. 
Gdyby wiedział gospodarz=> Szatan i jego słudzy. 
Domu=> Stary układ społeczny. 
Złodziej=> Ten, co przychodzi po cichu, nie znany (nikomu obcemu) i bez ostentacji (bez 
zwrócenia na siebie uwagi). 
Podkopać=> Włamać się. 

Łuk.12:40 Niespodziewanie=> Pańskie kołatanie było pierwszym znakiem Jego obecności, a to wypełniło 
się literalnie (za pośrednictwem proroctw i gdy czas się ku temu zbliżył, byli tacy, którzy zaczęli 



mówić o wtórym przyjściu Pana, jak na przykład Miller na 30 lat przed faktem obecności Jego, 
wyczekując z innymi w białych szatach, że Go mieli zobaczyć literalnie, zapominając o tym, że 
On powiedział, iż Go więcej nikt oglądać nie będzie w taki sposób, jak za pierwszym razem i w 
czasie wniebowstąpienia, też było o Nim powiedziane, że uczniowie, naśladowcy Pana mieli Go 
widzieć powracającego w taki sam sposób, w jaki odszedł, to znaczy, że nikt z ludzi poza 
wybranymi uczniami tego wydarzenia nie widział i tak jest obecnie, że świat ludzkości nic o tym 
nie wie, ani różni nauczyciele religijni też nic nie wiedzą i wyczekują Go, że Go zobaczą tak, jak 
za pierwszej Jego obecności, a to nie jest prawdą i dlatego stale siebie i innych zwodzą), 
ponieważ o wtórym przyjściu Jezusa nikt naprzód dokładnie nie wiedział. 

Łuk.12:42 Któryż tedy=> W czasie żniwa. 
Jest wierny szafarz=> Roztropny sługa Pański. 
Pokarm na czasie=> Prawdę na czasie. Czy możemy przypuszczać, ażeby Pan postanowił 
takiego sługę, który by przez swoje milczenie podtrzymywał, lub (jak papież, albo inny z jakiejś 
sekty) głosił naukę o wiecznych mękach? 

Łuk.12:43 Błogosławiony on sługa=> Ten sługa, który nie miał być swych współsług, lecz okaże się 
wiernym i pokornym w traktowaniu ich, jak i wszystkich "domowników", którzy przez niego (przez 
onego wiernego sługę) otrzymali "pokarm na czas słuszny". 
Przyszedł pan jego=> Greckie słowo "erchomai" znaczy: przybyć, przyszedł. 
Zastał tak czyniącego=> W wierności szafarstwa. 

Łuk.12:44 Postanowi go=> Naznaczy go dozorcą. 
Nad dobrami swoimi=> Nad wielkimi zapasami Prawdy Bożej. 

Łuk.12:45 Jeśliby on sługa=> Stał się złym i utracił wiarę. 
Że odwłacza Pan=> I że nie jest obecny (od roku 1874). 
Począłby bić=> Sprzeciwiać się. 
Sługi=> Tych, co wiernie głosić będą obecność Pana. 
Upijać się=> Fałszywymi naukami. 

Łuk.12:46 Przyjdzie=> Greckie słowo "heko" znaczy: przyszedł. 
Odłączy go=> Odrzuci go, żeby więcej nie był tym sługą, któremu było powierzone rozdawanie 
Prawdy, jaka jest na czasie w czasie żniwa. 

Łuk.12:47 Wolę pana swego=> Poświęcił się ją czynić. 
Wielce będzie karany=> W Tysiącleciu wyrzuty sumienia lub inna kara. Karanie srogie odniosą 
ci, którzy w doczesnym życiu puszczali wodze swym namiętnościom, a które zostaną w 
naturalny sposób ukrócone, gdy znajdą się pod rządem laski żelaznej. 

Łuk.12:48 Komu wiele dano=> Chrześcijaństwo otrzymało wiele różnych przywilejów, od których narody 
pogańskie otrzymywały wiele różnych korzyści. 

Łuk.12:50 Chrztem=> Śmierci, gdy osiągnął trzydziesty rok życia. 
Jakom ściśniony=> W trudnościach przez trzy i pół roku. 

Łuk.12:51 Abym przyszedł=> W czasie żniwa Wieku Żydowskiego lub Wieku Ewangelii. 
Ale rozerwanie=> Między tymi, co umiłowali Prawdę, a drugimi, członkami rodziny. Takie 
rozerwania są nieuniknione, ponieważ dzieci ciemności prowadzą ustawiczną walkę przeciw 
dzieciom światłości. 

Łuk.12:56 Rozeznawać=> Jesteście nawet na drodze do sądu. 

Łuk.12:58 Z przeciwnikiem=> Prawo Zakonu, które potępiło wszystkich. 
Przed urząd=> Sprawiedliwy sąd Boży. 
Abyś był wolny=> Przez przyjęcie ofiary danej przez Chrystusa. 
Sędziego=> Bóg Jehowa. 
Ceklarzowi=> Strażnikowi, władzy wykonawczej. 
Do więzienia=> Stan niełaski. 

Łuk.12:59 Ostatniego pieniążka=> Utrata głównych błogosławieństw, które najpierw dane były Żydom i 
następny okres 1845 lat niełaski, która rozpoczęła się w roku 33, a skończyła się w 1878. 

Łuk.13: 2 Większymi grzesznikami byli=> Nie wszystkie nieszczęścia przychodzą na ludzi jako kara za 
grzech. 

Łuk.13: 3 Bynajmniej=> "Są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej, niż oni sami; 
ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają", 1 Tym.5:24. (poprawny tekst) 
Wszyscy poginiecie=> Nieszczęścia, jakie mogą wydarzyć się świętym, takowe nigdy nie są 
"wypadkiem". Nic takiego im się nie przytrafia, co by było wypadkiem. 

Łuk.13: 6 Figowe drzewo=> Symbolizuje naród żydowski. 

Łuk.13:10 W sabat=> Typ na Tysiąclecie. 

Łuk.13:19 Ptaki=> "Babilon (mistyczny, nominalne chrześcijaństwo) stał się mieszkaniem wszelkiego 
ptactwa nieczystego i przemierzłego", Obj.18:2. Prawie wszyscy przestępcy prawa są członkami 
jakiejkolwiek denominacji nominalnego kościoła. 



Łuk.13:20 Królestwo Boże=> Nominalne królestwo Boże, kościół nominalny. 

Łuk.13:21 Podobne kwasowi=> Błąd, korupcja, zepsucie. 
Niewiasta=> "Izabela" - system rzymskokatolicki. 
Trzy miary mąki=> Wiara, nadzieja, miłość. 
Wszystko skwaśniało=> Zepsuło się (w kościele z imienia). 

Łuk.13:23 Mało tych jest=> Jezus na to pytanie nie dał odpowiedzi i my też nie możemy. 

Łuk.13:24 Usiłujcie wejść=> Nagroda wysokiego powołania nie była przeznaczona dla "letnich" chrześcijan. 
Przez ciasną bramę=> Wąska droga ofiarowania samych siebie dla sprawy Bożej została 
uczyniona z przyczyny ducha światowego, który sprzeciwia się Prawdzie i Sprawiedliwości. Na 
tej drodze są usługujące duchy, które starają się pomagać postępującym po tej drodze, by mogli 
stać się członkami Nowego Stworzenia (które aktualnie staje się nim wtedy, gdy zostaje 
zmienione w stan duchowego życia. Ziemski stan przestaje istnieć i powstaje Nowe Stworzenie, 
którego przedtem nie było, lecz ono kształtowało się w starym ciele, jako zarodek przyszłego, 
innego stworzenia, duchowego stworzenia i w zależności na jakim poziomie ono będzie istnieć, 
czy na poziomie natury Boskiej lub anielskiej). 

Łuk.13:25 Zamknie drzwi=> "Te, które były gotowe, weszły z Nim na wesele i zamknięto drzwi", MAt.25:10. 
"A gdy zamknie, nikt nie otworzy", Izaj.22:22, Obj.3:7. Tym sposobem wszelka sposobność 
należenia do klasy "Mądrych panien" i pełnienia pracy żniwa zakończy się. To jednak nie 
znaczy, aby klasa "niemądrych panien" posłaną była na wieczne męki. Wyzwolenie ostatniego 
członka "Ciała Chrystusowego" stanie się wkrótce po zamknięciu "drzwi". 

Łuk.13:28 Będzie płacz=> Z powodu utracenia nagrody i doświadczeń podczas wielkiego ucisku. 
Zgrzytanie zębów=> "Złościli się w sercach swych i zgrzytali nań zębami", Dz.Ap.7:54. 
Gdy=> Wy niewierni Izraelici. 
Ujrzycie=> Widzialnych przedstawicieli Królestwa (na ziemi). 
Abrahama i Izaaka=> Którzy umarli, zanim był dany Okup i z tego powodu nie mogli być 
powołanymi do duchowego Królestwa, "przeto, że Bóg o nas coś lepszego przejrzał", Żyd.11:40. 
Wszystkich proroków=> Lecz nie świętych tego Wieku Ewangelii. 
W Królestwie=> Ziemskiej fazy. 

Łuk.13:30 Ostatni=> Niebiańscy władcy, którzy jeszcze na on czas nie byli rozwinięci (gdy Łukasz o tym 
pisał), aż dopiero później. 
Będą pierwszymi=> W wielkości stanowiska i w czasie, gdy zostaną do tego stanu 
przyprowadzeni (przez przemianę z życia ziemskiego do stanu duchowego). Którzy umrą 
ostatnimi, prawdopodobnie powstaną pierwszymi. 
Są pierwsi=> Ojcowie starożytni święci, którzy mają stanowić ziemską klasę Królestwa, byli oni 
pierwszymi, co zostali uznani za wiernych. 
Będą ostatnimi=> Adam i Ewa prawdopodobnie będą ostatnimi z ludzi, co powstaną z grobów. 

Łuk.13:32 Oto (Ja)=> Chrystus, Głowa i Ciało. 
Uzdrawiam dziś=> W piątym tysiącletnim dniu (w którym Jezus narodził się i w którym rozpoczął 
swoją misję i powołanie swego Ciała mistycznego, apostołów i innych). 
I jutro=> W szóstym tysiącletnim dniu (od Adama liczy się dzień piąty, szósty i siódmy, lecz od 
Jezusa liczy się dzień pierwszy, drugi i trzeci). 
Trzeciego dnia=> Siódmego tysiąclecia (od Adama, a trzeciego od Chrystusa). 

Łuk.13:35 Oto dom wasz=> Naród żydowski. 
Zostanie pusty=> Łaska, która wyłącznie na was spływała, zostaje od was odjęta. "Albowiem i 
dziś dwojako opowiadam i nagrodzę", Zach.9:12. Słowa te zostały wypowiedziane, gdy Pan 
Jezus objął urząd Króla Żydów w roku 33, a co wyobraża odrzucenie nominalnego duchowego 
Izraela (chrześcijańskiego kościoła z imienia) w odpowiednim ku temu czasie w roku 1878. 
Gdy rzeczecie=> Z serca, jako prorokował Dawid, Psalm 118:18-27. 

Łuk.14: 3 W sabat=> Typ na Tysiąclecie. 

Łuk.14: 4 Ująwszy go=> Dotknął go, aby było wiadome, że cud był wykonany mocą Bożą przez Jezusa. 

Łuk.14: 5 Wół albo osioł=> W niektórych rękopisach jest: "Syn, albo wół". 

Łuk.14:10 Siądź wyżej=> Pan nie zapomni człowieka pokornego ducha, który nie myśli o sobie wysoko, 
który by z wdzięcznością przyjął najniższe miejsce przed obliczem Bożym. 

Łuk.14:11 Poniżony będzie=> Przykład na szatanie. Nadęta wartość musi przyjść z czasem do normalnej. 
Wielkie poniżenie czeka tych, co się sami wynieśli, a co można zauważyć po wyniosłości 
papiestwa. 
Kto się poniża=> Jak to uczynił Chrystus, by stać się dla ludzkości Odkupicielem. 
Wywyższony będzie=> Lecz niekoniecznie do najwyższej godności (by być w Małym Stadku). 
Zgromadzenia powinny trzymać się tej zasady przy wyborze starszych i diakonów. "Uniżajcie się 
tedy pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego", 1 Piotra 5:6. 

Łuk.14:14 Nagrodzony=> W Tysiącleciu. 



Przy zmartwychwstaniu=> Dla sprawiedliwych nie ma obietnicy by otrzymali nagrodę, aż przy 
zmartwychwstaniu. 

Łuk.14:15 Który je chleb=> Będąc w dobrych stosunkach z Królem. 

Łuk.14:16 Człowiek niektóry=> Bóg Jehowa. 
Sprawił wieczerzę=> Na wesele Baranka, a były rzeczy dobre, należące do duchowej fazy 
Królestwa Bożego. "Skosztujcie a obaczcie, jako jest dobry Pan", Ps.34:9. 
Zaprosił wielu=> Cały naród żydowski (był uprzywilejowany tym zaproszeniem). 

Łuk.14:17 W godzinę wieczerzy=> W ciągu półczwarta roku misji naszego Pana, podczas której był 
zabijany jako cielec na ucztę. 

Łuk.14:18 Wymawiali się=> Wielu jest przekonania, że rzeczy, które oni nazywają realnymi i należą do 
sprawy codziennego życia, jakoby wymagały wszystkich ich starań i czasu. 

Łuk.14:21 Rozgniewał się=> Na wymawiających. 
Wyjdź prędko=> W ciągu półczwarta roku po ukrzyżowaniu Jezusa, zanim Ewangelia zaczęła 
być głoszoną poganom. 
Sprowadź ubogich=> Umysłowo i moralnie biednych spomiędzy Żydów, a ci, co przyjęli 
Ewangelię, nie byli z wysokiego stanu, lecz byli celnikami i jawnogrzesznicami. 

Łuk.14:23 Wyjdź=> Przez wiek ewangeliczny. 
Między opłotki=> Poza żydowskim miastem lub kościołem. 
Na drogi=> Między pogan. 
A przymuś=> Nalegaj, perswaduj, tłumacz. 

Łuk.14:24 Żaden z owych mężów=> Jest prawie niemożebne dla biegłego w handlu człowieka być 
bogatym, posiadać wpływy w świecie, a jednocześnie być naśladowcą Jezusa. 

Łuk.14:26 Nie ma w nienawiści=> Nie miłuje mniej (niżeli Boga lub Jezusa). 
Ojca i matkę=> I siebie oraz swą popularność, powodzenie w rzeczach doczesnych, sławę od 
ludzi i ludzkie nauki i ich systemy. 

Łuk.14:27 ________________________ 
MANNA - 11 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Niesienie krzyża przez naszego Pana polegało na czynieniu woli Ojca w niekorzystnych 
warunkach. Czyniąc ją spotykał się z zazdrością, nienawiścią, złośliwością, walką, 
prześladowaniem itp., ze strony tych, którzy uważali siebie za lud Boży, a którym nasz Pan, 
czytający serca, powiedział, iż pochodzą od ich ojca, diabła. Odkąd postępujemy w ten sam 
sposób w jaki postępował nasz Mistrz, możemy słusznie się spodziewać, że nasze krzyże będą 
podobne do Jego krzyża. Będzie to opozycja wobec pełnienia przez nas woli naszego Ojca w 
niebie, opozycja wobec naszej służby na rzecz Jego sprawy i świecenia światła, zgodna z 
zarządzeniem naszego Mistrza i Wodza. 
---------------------- 

Łuk.14:28 Obliczy koszty=> Czy ma ufać w Boskie obietnice pomocy, które by uczyniły go zdolnym do 
zwycięstwa, czy też utracić swoje usprawiedliwienie. "Użyć łaskę Bożą na próżno", 2 Kor.6:1. 
"Co Bogu poślubisz, staraj się to Mu oddać", Kazn.Sal.5:3. "Jest człowiekowi sidłem poślubiwszy 
co, szukać tego, jakby uniknąć przyrzeczenia", Przyp.20:25. 

Łuk.14:30 Nie mógł dokończyć=> Ale możemy być pewni, że plan Boży będzie do końca przeprowadzony. 

Łuk.14:33 Wyrzeknie wszystkiego=> Własnych idei, woli, ziemskich korzyści. Nagroda wysokiego 
powołania nie jest dla niedołężnych chrześcijan. 
Nie może być uczniem=> Nowoczesna teologia musi z tego wnioskować, że jeżeli ktoś (z 
teologów, biskupów, kardynałów, papieży, itp.) nie uczy tego (co Jezus powiedział), by poświęcił 
wszelkie swoje ziemskie rzeczy, to na pewno (według ich nauki) pójdzie na wieczne męki. 

Łuk.15: 2 Grzeszników przyjmuje=> Nie znaczy to, ażeby Pan Jezus z nimi wałęsał się. 

Łuk.15: 4 Który z was człowiek=> Wyobraża Pana Jezusa jako Dobrego Pasterza i przedstawiciela Ojca, 
Wielkiego Pasterza. 
Straciłby jedną=> Która wyobraża Adama, a w nim cały rodzaj ludzki. "Wszyscyśmy jako owce 
zbłądzili", Izaj.53:6. "Nie masz sprawiedliwego ani jednego", Rzym.3:10. 
Dziewięćdziesiąt dziewięć=> Zostawionych, wyobraża aniołów i inne istoty duchowe, które nigdy 
nie zbłądziły i nie popadły w grzech, nie odstąpiły od Boga. 
A idzie=> Wyobraża pierwszą obecność Jezusa. 
Aby ją znalazł=> Przywrócił do pierwotnego stanu. 

Łuk.15: 5 A znalazłszy=> A przy końcu Tysiąclecia, gdy Dobry Pasterz przywróci do pierwotnego stanu 
cały rodzaj ludzki, wszyscy będą posiadać charakterystykę owiec. 

Łuk.15: 7 Jednym grzesznikiem=> Wielka będzie radość, gdy Ciało Chrystusowe będzie przyjęte do 
chwały. 



Łuk.15: 8 Dziesięć groszy (drachm)=> Wyobraża wszystkich synów Bożych, licząc w to aniołów i 
archaniołów mających Jego wyobrażenie. 
Straciła jeden=> Ludzki grosz, cały rodzaj ludzki. Brudna podłoga we wschodnich domach 
wyobraża skalanie, które przyćmiło wyobrażenie Boże od upadku Adama w raju. 
Szuka z pilnością=> Wyobraża gorliwość względem utraconej ludzkości. 
Ażby znalazła=> "To, co było zginęło". 

Łuk.15: 9 A znalazłszy=> Przy końcu Tysiąclecia. 
Radujcie się ze mną=> Wyobraża czas, gdy wszystko na niebie i na ziemi cieszyć się będzie z 
wypełnienia dzieła Bożego. 

Łuk.15:11 Człowiek niektóry=> Reprezentuje Boga Jehowę. 

Łuk.15:12 Młodszy syn=> Wyobraża celników i grzeszników. 

Łuk.15:13 W daleką krainę=> Zaniedbał przestrzegania Prawa Bożego, oddalił się od Boga, od Jego łaski i 
opieki. 

Łuk.15:15 Mieszczanina=> Wyobraża szatana. 
Pasł świnie=> Przestawał z ludźmi światowymi, z rzeczami znikomymi i nikczemnymi. 

Łuk.15:20 Do ojca=> Bóg Jehowa reprezentowany jest przez Jezusa Chrystusa, usprawiedliwienie. 
Pierścień=> Wyobraża błogosławieństwo podczas Zielonych świąt, jako pierścień wiecznego 
miłosierdzia, przebaczenia i miłości. 

Łuk.15:25 Starszy syn=> Wyobraża nauczonych w Piśmie i faryzeuszy. 
Był na polu=> Starając się przez zachowywanie prawa każdodziennie, zostawać zawsze w 
łączności z Bogiem. 

Łuk.15:28 Rozgniewał się=> Z braku ducha miłości nie był gotowym na ucztę. 
Nie chciał wejść=> "Biada wam nauczeni w Piśmie i faryzeusze obłudni, że zamykacie Królestwo 
niebiańskie przed ludźmi, albowiem tam sami nie wchodzicie, ani tym, którzy by wejść chcieli, 
wchodzić nie dopuszczacie", Mat.23:13. "Celnicy i wszetecznice uprzedzają was do Królestwa", 
Mat.21:31. Podobne usposobienie objawiają ci, którzy powierzchownie zdają się być religijnymi, 
lecz gdy usłyszą o zbliżającym się czasie Restytucji, w której wszyscy zdegradowani będą mogli 
powrócić do miłości Ojcowskiej, bardzo się gniewają. 

Łuk.15:31 Twoje są=> Mogą być twoje, jeżeli tak zechcesz. 

Łuk.16: 1 Do uczniów=> Jak również do nauczonych w Piśmie i faryzeuszy. 
Człowiek bogaty=> Bóg Jehowa. 
Miał szafarza=> Nauczonych w Piśmie i faryzeuszy przy pierwszej obecności Jezusa. Również 
wyobraża nauczycieli szkół niedzielnych, biskupów, itp. przy wtórej obecności. 
Rozpraszał dobra jego=> Zaniedbali korzystać w zadowalający sposób z łaski im powierzonej. 

Łuk.16: 2 Nie będziesz szafował=> Bo nowy okres następuje. 

Łuk.16: 3 Rzekł szafarz=> Pan Jezus wykazuje co rzeczywisty szafarz w dawnych czasach by uczynił w 
podobnych okolicznościach. 

Łuk.16: 7 Napisz osiemdziesiąt=> Ze względu na tak znaczne obniżenie długu zdaje się, że ów szafarz 
wiedział, że dłużnik nie mógłby więcej zapłacić, jak tylko obniżoną sumę. Jego postępek nie 
wyrządził wielkiej szkody właścicielowi. 

Łuk.16: 8 Pan pochwalił=> Szafarza mądrego według świata za jego mądrość i roztropność. 
Bo=> Przez prędkie rozeznanie, że zmiana okresu wymagała zmiany obejścia się względem 
tych, od których władza miała być odjęta. 
Synowie świata=> Jak jest pokazane w przypowieści o szafarzu. 
W rodzaju swoim=> "Genea", ludzie żyjący w owym czasie, jak jest w wyrażeniu: "Nie przeminie 
ten rodzaj". 
Synów światłości=> Jak jest pokazane w nauczonych w Piśmie i faryzeuszach przy pierwszej 
obecności Chrystusa. Wyobraża też nauczycieli szkół niedzielnych i różnych superintendentów, 
biskupów, itp. przy wtórej obecności Pana. Duchowieństwo zupełnie odmawia, by jakąkolwiek 
czynić zmianę w swoim sposobie postępowania, bez względu na jawne sprzeczności, które są 
wykazywane przy głoszeniu Prawdy ewangelicznej. 

Łuk.16: 9 Ja wam powiadam=> Moim uczniom. 
Przyjaciół czyńcie mamoną niesprawiedliwości=> Z dóbr ziemskich lub rzeczy wartościowych 
będących w posiadaniu teraz, które przedtem (nim poznałeś Stwórcę) były częściowo lub w 
całości pod kontrolą grzechu i szatana. 
Aby gdy ustaniecie=> Gdy skończy się doczesne życie i władza szatana skończy się. 
(Oni)=> Dla których mamona była wydaną, będą obdarzających błogosławić po wzbudzeniu do 
życia. 

Łuk.16:10 W małym wiernym=> Boski sposób postępowania jest ten, że On tylko tych wywyższa, którzy 
okazują gorliwość i wytrwałość w małych rzeczach. 
______________________  



MANNA - 20 KWIETNIA 
---------------------- 
Nie znaczy to, że lud Boży ma być zadowolony ze zwykłego biegu codziennego życia w domu 
lub w zakładzie pracy i mówić sobie: Bóg przyjmuje moją pracę, jak gdyby była wykonana 
bezpośrednio dla Niego, w sposób bardziej pożądany, znaczy natomiast, że każda jednostka z 
ludu Bożego powinna codziennie starannie przebadać swoje ziemskie obowiązki i zobowiązania, 
by się zorientować w jaki sposób mogłaby sprawiedliwie i słusznie odciąć chwile, godziny lub dni 
od służenia ziemskim sprawom oraz interesom i poświęcić je dla spraw duchowych i interesów 
duchowych, swoich i drugich. Jednostka, która chce wykorzystać szybko mijające chwile, by 
zużyć je, w miarę możliwości, w interesie Ojca jest poświęconym sercem i wyrzekającym się 
samego siebie uczniem. 
---------------------- 

Łuk.16:11 Prawdziwe=> Chwałę, cześć i nieśmiertelność w Królestwie. 

Łuk.16:12 W cudzym=> W rzeczach Boga Jehowy. 
Co waszego jest=> Warunkowo. 

Łuk.16:13 Dwom panom służyć=> "Człowiek umysłu dwoistego jest niestateczny we wszystkich drogach 
swoich", Jakub 1:8. 
Mamonie=> Bogactwom świata, wyobrażone przez złotego cielca, którego wystawił Aaron. 

Łuk.16:14 Byli łakomi=> Lubili pieniądze. 

Łuk.16:15 Przed ludźmi=> zwykłymi ludźmi. 
Do Jana=> Jedynie usprawiedliwieni do żywota (przez wiarę) mogli być powołani do wysokiego 
powołania, a Jan umarł, zanim Okup był dany i dopełniony. 
A od tego czasu=> Jak Chrystus ma najpierwsze miejsce w Królestwie, było niezbędne, ażeby 
On był pierwszym jego członkiem. 
Królestwo Boże=> Jego duchowa faza. Jedyna rzecz ofiarowana w wieku Ewangelii. 
Opowiadane bywa=> Że nowy okres jest na czasie. 

Łuk.16:16 Aż do Jana=> Jedynie sprawiedliwi do żywota mogli być powołanymi do wysokiego powołania, a 
Jan umarł zanim okup był dany i dopełniony. 
A od tego czasu=> jak Chrystus ma pierwsze miejsce w Królestwie, więc było niezbędnym, 
ażeby On był najpierwszym jego członkiem. 
Królestwo Boże=> duchowa faza Królestwa; jedyna rzecz jaka jest uczyniona w W.Ew. 
opowiadane bywa=> że nowy okres jest na czasie. 

Łuk.16:17 jednej kresce=> z powodu, że większe i bardziej ważne rzeczy są przez to wyobrażone. 
To jest widoczne, że Chrystus Pan mocno wierzył w słowne natchnienie Pisma Św. 
Zakonu=> zapewne zarysy Jubileuszu, który wyobraża czasy Restytucji. 
upaść=> aby nie miało być wypełnione. 

Łuk.16:19 człowiek bogaty=> naród Żydowski. 
obłóczył w szkarłat=> uposażony w królewskość z powodu obietnic uczynionych Abrahamowi i 
Dawidowi. 
I w bisiór=> sprawiedliwość: naród Żydowski figuralnie był świętym narodem. 
używał=> otrzymywał od Boga szczególne łaski. 
na każdy dzień=> "To najpierwsza, że im zwierzone były wyroki Boże".(Rz.3:2). 

Łuk.16:20 Imieniem Łazarz=> poganie odrzuceni od łaski Bożej. 
owrzodziały=> chory w grzechach. 

Łuk.16:21 Pragnąc być nasyconym z odrobiu=> głodny i spragniony sprawiedliwości. 
"A ona rzekła: Tak Panie, a wszakże i szczenięta jedzą odrobiny".(Mat.15:27). 
ze stołu bogacza=> "Które padają ze stołu panów ich".(Mat.15:27). 
"Niech im będzie stół ich sidłem i ułowienie i odtrąceniem".(Rz.11:9). 
Ale psy=> Żydzi, będąc figuralnie oczyszczonymi, uważali, że poganie tylko z psami mogli być 
policzeni, które były uważane w owych czasach za wstrętne stworzenia. 

Łuk.16:22 Umarł żebrak=> wielu z pogan weszło w przymierze z Bogiem, aby "umrzeć z Chrystusem". 
przez aniołów=> posłanników, apostołów i innych. 
na łono Abrahama=> miejsce łaski Bożej. Abraham jest typem na Jehowę. 
umarł też i bogacz=> naród Żydowski odrzuciwszy Chrystusa umarł, bo został odrzucony od 
wszelkich łask i przywilejów przedtem otrzymywanych. 
Umarł jako naród. "Niech im będzie stół ich sidłem i ułowieniem, i odtrąceniem, i odpłatą", 
Rzym.11:9. 

Łuk.16:23 będąc w piekle=> [hades], unicestwienie, śmierć narodowa. 
podniósł oczy swe=> jako naród od czasu odrzucenia Mesjasza. 
gdy był w mękach=> przez 1800 lat Żydzi byli bezlitośnie prześladowani przez wszystkich, licząc 
w to i chrześcijan. 



Abrahama z daleka=> pan Bóg nie obdarzył ich więcej swą łaską. 

Łuk.16:24 poślij Łazarza=> Żydzi spodziewali się miłosierdzia od wyznawców chrześcijaństwa. 
koniec palca w wodzie=> niedawno temu prezydent Stanów Zjednoczonych był proszony przez 
Żydów, by się wstawił za nimi do rządu rosyjskiego, by im sprawiono ulgę. 

Łuk.16:25 rzekł Abraham: Synu!=> pan Bóg dotąd uznaje Żydów jako dzieci Przymierza. 

Łuk.16:26 Między nami i wami=> Między Kościołem Ewangelii a Żydami. 
Otchłań wielka=> Uprzedzenie, pycha, nienawiść ze strony Żydów. Ze strony chrześcijańskiego 
Kościoła uświadomienie, że "z uczynków Zakonu nie zostało usprawiedliwione żadne ciało", 
Rzym.3:20. 
Jest utwierdzona=> Aż do końca wieku ewangelicznego, a całkowite uznanie Tego, którego 
ukrzyżowano, nastąpi po wzbudzeniu starożytnych świętych i rozpoznaniu ich oraz wołających: 
"Błogosławiony, który idzie w Imieniu Pańskim". 

Łuk.16:27 A on=> wyobrażając szczególnie dwa pokolenia: Judy i Beniamina, które powróciły z Babilonu. 

Łuk.16:28 mam pięciu braci=> dziesięć pokoleń rozproszonych między okolicznymi narodami. 

Łuk.16:30 gdyby kto=> Łazarz figuralnie umarły poganin, lecz teraz figuralnie wzbudzony. "Jeżeliście 
powstali z Chrystusem".(Kol.3:1). 

Łuk.17: 1 Zgorszenia=> Próby. 

Łuk.17: 2 Lepiej by mu było=> Ponieważ taka klęska nie wpłynęła by ujemnie na jego przyszłe życie. 

Łuk.17: 3 Strofuj go=> Gdy się tego nie uczyni, wyrządza mu się krzywdę. 
Jeśli się upamięta=> A nie inaczej, chociaż zawsze powinno się być gotowym do przebaczenia, 
oczekując na pożądane i konieczne upamiętanie. 

Łuk.17: 4 Żałuję tego=> Jest właściwą rzeczą spodziewać się od tych, co przeciwko nam grzeszą, aby 
przyznali się do swych win, zanim się wyrazi zupełne przebaczenie. Lecz jak ojciec syna 
marnotrawnego, tak i my powinniśmy wyjść na spotkanie temu, który przestąpił w czymś przeciw 
nam i przychodzi z pokorą. 

Łuk.17: 5 Przymnóż nam wiary=> To powinno być modlitwą wszystkich dzieci Bożych, ponieważ wiara 
zwycięży świat. 

Łuk.17: 6 Drzewu leśnej figi=> Wyobraża trudności i przeszkody na drodze chrześcijanina. 

Łuk.17: 8 A potem=> Gdy ktoś już wiernie służył swemu Panu i dlatego, że to uczynił. 
I ty jedz i pij=> Miej wzmocnioną wiarę w rzeczy Boskie. 

Łuk.17:12 Trędowatych=> Trąd jest typem na grzech i jest obrzydłym, zaraźliwym i niszczącym charakter. 

Łuk.17:14 Okażcie się kapłanom=> Przedstawicielom żydowskiej religii, aby władcom żydowskiego 
kościoła dać zupełną sposobność zadecydowania za Chrystusem lub przeciw Niemu. 

Łuk.17:16 Dziękując Mu=> Wyobraża ofiarowanie. 

Łuk.17:17 Dziesięciu oczyszczonych=> Wyobraża usprawiedliwienie. 

Łuk.17:20 Nie przyjdzie z postrzeżeniem=> By widoczne było na zewnątrz w okazałości. 

Łuk.17:21 Wewnątrz was jest=> Wpośród lub między wszystkimi klasami jest, panując i sądząc wszystkich. 
Objawia się przez zewnętrzne widoczne i nieomylne znaki. Pan Jezus nie miał na myśli, ażeby 
Królestwo było w sercach faryzeuszy. 

Łuk.17:23 Oto tam jest=> Jezus, w jakimś szczególnym miejscu. 

Łuk.17:24 Jako błyskawica=> "Astrape", ponieważ błyskawica bardzo rzadko błyska wprost przez pośrodek 
nieba, a ten sam wyraz jest użyty u Łuk.11:36 tak: "I jakby jasnością świecy oświeci cię", 
świecąca jasność słoneczna. 
Świeci=> Wszędzie i bez rozgłosu, stopniowo przyprowadzając na światło dzienne Prawdę i na 
każdy przedmiot zagadnienia, aby mogło być spostrzeżone naprzód przez tych, co czuwają, są 
przebudzeni. 
Syn człowieczy=> Chrystus, który według ciała był synem Adama (w narodzeniu ziemskim). 

Łuk.17:26 Za dni Noego=> Przed potopem. 
Tak będzie=> Przed czasem wielkiego ucisku. 
Za dni=> Wtórej obecności, a nie przyjścia. Wyraz "parousia" oznacza obecność. 

Łuk.17:27 Jedli, pili=> Świat szedł swoim trybem w codziennych swoich sprawach, nieświadomy wiszącej 
nad nim katastrofy potopu. 
Do korabia=> Typ na Chrystusa i na władzę, którą posiada dla rozmnożenia i zreorganizowania 
nowego społeczeństwa. 
Przyszedł potop=> W przeciwieństwie do nauk nowoczesnych uczonych ludzi. 

Łuk.17:29 Wyszedł z Sodomy=> Typ na mistyczny Babilon, ono wielkie miasto, które duchowo zowie się 
Sodomą - nominalnym chrześcijaństwem. 
Wytracił wszystkich=> Nie dawszy im wtedy sposobności do poprawy. "Gdyby były w Sodomie 
te cuda się działy, które działy się w tobie (Kapernaum, to Sodoma byłaby pozostała, bo by 
pokutowała)...", Mat.11:23. 



Łuk.17:30 Syn człowieczy objawi się=> Będzie obecny. "Apokalupsis" znaczy odkryty. Najpierw objawi się 
swoim czuwającym "dziewicom", a następnie przez wielki ucisk wszystkim ludziom. 

Łuk.17:31 Na dachu=> kto prowadzi lepsze życie, ma doświadczenie i wiarę większą od zwykłych 
członków. 
A naczynia jego=> tytuły, poważanie i stanowisko 
W domu=> filia nom. kościoła, z którym jest połączony. 
Na roli=> w świecie, nie będąc członkiem kościoła 
Niech się nie wraca=>  nie wstępuje do nom. kościoła 

Łuk.17:32 Pamiętajcie na żonę Lota=> "Jeśli chcesz, zachowaj duszę a nie oglądaj się do tyłu, ani stawaj 
na tej wszystkiej równinie. Uchodź na górę, byś tam nie zginął", 1 Moj.19:17. Typ na Wielkie 
Grono będące raczej w sympatii z rzeczami poza sobą, aniżeli z rzeczami przed sobą. 

Łuk.17:33 Ktokolwiek by chciał=> Pogodzić sumienie i zostać w Babilonie. 
Duszę=> "Psyche", istotę. 
A kto by=> Ofiarował doczesne korzyści. 
Stracił=> Duszę, "psyche", istotę. 
Ożywi ją=> Wiecznie żyć będzie. 

Łuk.17:34 Onej nocy=> "Przychodzi poranek, także i noc", Izaj.21:12. "W  której żaden nie będzie mógł 
pracować - działać", Jan 9:4. "Tej nocy upomną się duszy twojej", Łuk.12:20. 
Na jednym łożu=> Łoże sekciarskie, kolebka dla "niemowląt". 

Łuk.17:35 Dwie=> Ten wyraz nie znajduje się w manuskryptach. 
Będą mleć z sobą=> Przygotowując niewłaściwy pokarm w seminariach teologicznych. 

Łuk.17:36 Na roli=> W świecie poza obrębem nominalnego domu chrześcijaństwa. 
A drugi zostawiony=> Nie wszyscy co go opuszczą będą wybranymi. 

Łuk.17:37 Gdzie Panie=> Oni będą wzięci? 
Gdzie będzie ścierwo=> Padlina, pożywienie. 
Będą tam orły=> Ci z ludu Bożego, którzy mają dobry wzrok i apetyt. 

Łuk.18: 1 Zawsze modlić się=> Prosić o właściwe rzeczy z wytrwałością. 
A nie ustawać=> Nie być beznadziejnym, bez wiary i nie zniechęcać się. Jakub mocował się z 
aniołem przez całą noc, nie chciał go puścić aż ten mu błogosławił. 
______________________  
MANNA - 30 STYCZNIA 
---------------------- 
Gdy przystępujemy do Boga nie bójmy się, że On jest zbyt zajęty sprawami większej wagi lub że 
On jest znużony, gdy my zbyt często do Niego przychodzimy z rzeczami zbyt małej wagi. Nasz 
Pan, ażeby zapewnić nas o tym, opowiedział przypowieść o natrętnej wdowie, która została 
wysłuchana z powodu swego natręctwa. Postępując w taki sam sposób, okazujemy powagę 
naszych pragnień i wiar� w wysłuchanie naszych modlitw, o ile nie słabniemy na skutek braku 
wiary lub gorliwości, kiedy odpowiedź się opóźnia, co często ma miejsce, ponieważ czas jest 
ważnym czynnikiem w całym dziele Bożym. 
---------------------- 

Łuk.18: 2 Sędzia=> Sędziowie na wschodzie znani byli ze swej sprzedajności. 

Łuk.18: 7 A Bóg=> Który jest sprawiedliwy, który nie zawsze zaraz wysłuchuje nasze prośby, a to w celu, 
ażeby mogło w nas zwiększyć się zaufanie i wiara. 
Pomści=> Wytraci przeciwników. 
Wybranych swoich=> Których pozwolił, aby przez osiemnaście stuleci byli maltretowani, 
oczerniani i fałszywie przedstawiani. 
Wołających we dnie i w nocy=> Jak jest przedstawione w niewieście syryjskiej. 

Łuk.18: 8 Pomści się=> W czasie ucisku. Sami nie mścijcie się, najmilsi, ale pozostawcie to gniewowi 
Bożemu ... "Pomsta do mnie należy, a ja oddam (odpłacę), mówi Pan", Rzym.12:19. "Dzień 
pomsty był w sercu moim", Izaj.64:4. 
Czy znajdzie wiarę=> Rzeczywistą wiarę. 
Na ziemi=> Pytanie wskazuje, że w owym czasie prawdziwa wiara prawie przestanie istnieć. 

Łuk.18: 9 Do niektórych=> Wskazuje na teraźniejszych tak zwanych "świętych ludzi", którzy twierdzą, że 
oni nie grzeszą. 

Łuk.18:12 Dwa razy w tygodniu=> Tym sposobem uczynił więcej niżeli wymagało prawo. To pokazuje, że 
uczynki nie mogą nas usprawiedliwić. 

Łuk.18:13 Bił się w piersi=> Jakby przyznawał, że zasługuje na karę śmierci. 
Boże bądź miłościw=> Bardzo właściwie celnik nie nazywał Boga "Ojcem". 

Łuk.18:14 Będzie poniżony=> Jak pokazane w szatanie. Nadęta wartość musi powrócić do naturalnej 
miary. Duże poniżenie czeka tych, co się sami wywyższają, jak wskazuje wypowiadanie się 
papiestwa. 



Kto poniża się=> Jak Chrystus to uczynił, by stać się człowieka Odkupicielem, a także, gdy 
spotkał się z przeciwieństwami i znosząc urągania. 
Będzie wywyższony=> Lecz niekoniecznie do najwyższej rangi. Zgromadzenia powinny trzymać 
się tej zasady ogólnej przy wyborach: "Uniżajcie się pod wszechmocną ręką Boga, aby was 
wywyższył czasu swego", 1 Piotra 5:6. 

Łuk.18:18 Niektóry książę=> Przypuszczają, że był to Łazarz, którego Jezus potem wzbudził od umarłych. 

Łuk.18:19 Czemu zwiesz mnie dobrym=> Chyba, że wierzysz z serca, że jestem Synem Bożym, a nie 
oszustem, obłudnikiem lub bluźniercą. 
To jest Bóg=> I którzy są z Nim w zupełnej harmonii. 

Łuk.18:20 Przykazania=> Prawo Zakonu było jeszcze obowiązujące. Ono nie było jeszcze "przybite do 
krzyża". 

Łuk.18:22 Rozdaj ubogim=> Rozumnie, jak przystoi na Bożego szafarza. "Miłość jest wypełnieniem 
Zakonu", Rzym.13:10. 

Łuk.18:23 Zasmucił się=> Według nowoczesnej teologii to ten młodzieniec poszedł na wieczne męki, 
pomimo, że był moralnym i przykładnym do najwyższego stopnia, więcej, niż przeciętni ludzie za 
jego czasów, a nawet za naszych. 

Łuk.18:24 Trudno tym, co mają pieniądze=> Z jakim trudem takim poświęcić zdolności umysłowe i 
bogactwo, z powodu pokładania ufności i wiary w swoje bogactwo zamiast w Boga, i z powodu 
pychy, którą budzi bogactwo, lub z powodu przyjaciół, których sprowadza bogactwo, jak również 
z powodu większej ofiary, którą taki musi uczynić. 
Królestwa Bożego=> Rozumie się, że wejdzie tylko Ciało Chrystusowe a nie nominalny kościół, 
bo prawie wszyscy bogaci ludzie należą do którejkolwiek z jego części parafialnej. 

Łuk.18:25 Ucho igielne=> Mała brama starożytnych bram była używana podczas nocy, a wielbłąd musiał 
być rozjuczony i przechodzić na kolanach. 

Łuk.18:27 Możliwe u Boga=> Bóg przygotował pewne próby i doświadczenia dla bogatych w Tysiącleciu. 

Łuk.18:29 Tedy im (Jezus) rzekł=> Szczególne światło przyświecało w obydwóch żniwach dla prawdziwych 
Izraelitów. 
Opuścił dom=> Nie powinniśmy wyciągać z tego fałszywych pojęć, ażeby Pan Jezus żądał od 
nas byśmy poświęcali innych. Byłoby złą rzeczą pozbywać albo odmawiać rodzinie niezbędnych 
potrzeb codziennego życia, lecz gdy to mają, reszta należy Panu. 

Łuk.18:30 Daleko więcej=> Im więcej w obecnym czasie ofiarujemy, tym większa będzie nagroda. Kto nic 
nie poświęcił, nie może jej się spodziewać. Ci, co niewiele otrzymują w teraźniejszym czasie od 
Pana i mają małą nadzieję uczestnictwa w Królestwie, są ci, co niewiele poświęcili Bogu. 

Łuk.18:38 Synu Dawidowy=> Długo oczekiwany z rodu Dawida Król - Mesjasz. 

Łuk.18:39 Gromili go (ślepego)=> Gdy kto duchowo ślepy woła o pomoc, to znajdują się niektórzy, nawet z 
ludu Bożego, co gromią, zamiast zachęcać. 

Łuk.18:40 Kazał przyprowadzić=> Ślepca, dając sposobność innym mieć udział około niego w 
błogosławieństwach. 

Łuk.18:41 Abym przejrzał=> Dziś wielu na podobne pytanie nie daje podobnego żądania, ale raczej ich 
życzeniem są bogactwa, sława od ludzi i doczesne dobra. 

Łuk.18:43 Przejrzał=> Jedynie Wielki Lekarz może otworzyć oczy wyrozumienia. 
Wielbił Boga=> Wszyscy, co są w harmonii z Bogiem, radują się jak ludzie przychodzą do 
znajomości Prawdy i Bożego charakteru. 

Łuk.19: 2 Ten celnik był bogaty=> Prawdopodobnie wiele jego bogactw było zdobyte w nieuczciwy sposób 
z tytułu wykonywanej funkcji celnej. 

Łuk.19: 5 Zacheusz=> Możebne, że Pan Jezus słyszał jak ludzie podśmiewali się i żartowali z niego, z 
jego pozycji, jaką on zajął na drzewie. 

Łuk.19: 8 Oddam ubogim=> Czynię tę ofiarę zaraz, teraz. 
W czwórnasób=> Zacheusz uczynił osobiste poświęcenie. 

Łuk.19: 9 Domowi temu=> W tym znaczeniu, że Zacheusz odwrócił się od samolubstwa i grzechu, a 
nawrócił do Boga i sprawiedliwości. 

Łuk.19:10 Co było zginęło=> Ziemski raj i wieczne ziemskie istnienie. 

Łuk.19:11 Królestwo Boże=> Było głównym tematem kazań Jezusa. 
Objawić miało=> Zobaczą jak Jezus przywdzieje królewską szatę i ujmie moc i władzę. 

Łuk.19:12 Rodu zacnego=> Syn Boga, Jezus Chrystus. 
Daleką krainę=> Wskazuje, jakoby niebo było tym miejscem, a zarazem wskazuje i na stan. 
Wziął królestwo=> Władzę królestwa. 
Powrócił=> By ustanowić swoje Królestwo, które nie prędzej będzie urzeczywistnione, aż przy 
wtórej Jego obecności. 

Łuk.19:13 Sług swoich=> Klasę poświęconych. 



Dziesięć grzywien=> Symbolizuje Słowo Boże w różnych podręcznikach do wyrozumienia tegoż, 
wpływ ducha świętego, przywileje wiary, modlitwy i łączność z Bogiem, jak również społeczność 
z Chrystusem i Jego ludem. "Każdemu bywa dane objawienie ducha ku pożytkowi", 1 Kor.12:9. 
Usprawiedliwienie i duch święty oparty na usprawiedliwieniu. 

Łuk.19:15 Onych sług=> Chrześcijaństwo społeczne i klerykalne. 
Do siebie zawołać=> By się policzyć z obywatelami chrześcijaństwa. "Musimy się wszyscy 
(Kościół) pokazać przed sądową stolicą Chrystusową", 2 Kor.5:10. 

Łuk.19:17 Nad małym=> Metoda, której Pan używa, jest, aby zaawansować tylko tego, którego gorliwość i 
wierność, cierpliwość i wytrwałość okazują się w małych rzeczach. 
Dziesięcioma=> Nagroda w przyszłości będzie odpowiednia do trwania gorliwości i energii 
poświęconych na głoszenie i służenie Prawdzie. Większe ofiary w teraźniejszej pracy o tyle 
większą przygotowują chwałę. Ci, co będąc bogatymi w różne talenta, jeżeli okażą się wiernymi, 
zdobędą większe zwycięstwo i odniosą większą nagrodę, aniżeli ci, co ofiarowali mało. 
Miastami=> "Święci będą sądzili świat", 1 Kor.6:2. 

Łuk.19:20 W chustce=> Charakter chrześcijanina nie może wzrastać ani się rozwijać, jeżeli ktoś zaniedbuje 
rzeczy, które Bóg postanowił dla jego rozwoju. 

Łuk.19:22 Z ust twoich=> Ponieważ modliłeś się: "Przyjdź Królestwo Twoje" (a gdy ono zostanie na ziemi 
ustanowione, Pan z każdym rozliczy się i odrzuci złego sługę). 
Zły sługo=> Szczególnie kościelnictwo nominalne. 

Łuk.19:23 Wziąłbym z lichwą=> Procent od pożyczonych pieniędzy na interes jest właściwy. 

Łuk.19:26 Który ma=> Kto używa powierzone mu talenty dobrze. 
Będzie dane=> Postępując według tej zasady, Logos, który zawsze był wierny we wszystkim, 
Jemu więc zostało powierzone przodownictwo nad Nowym Stworzeniem z jego cierpieniami i 
chwałą, która miała potem nastąpić. 
Który nie ma=> Nie używał należycie. 

Łuk.19:27 Nieprzyjacioły moje=> Ci, którzy sprzeciwiają się Jezusowi i Jego Prawdzie. "Ostatnim 
nieprzyjacielem, który będzie zniszczony, jest śmierć", 1 Kor.15:26. 
Pobijcie ich przede mną=> Miecz Pański - Słowo Prawdy wykryje złe źródła ich serc i albo 
zniszczy ich nienawiść i uczyni ich przyjaciółmi, lub zostaną zupełnie wytraceni przez wtórą 
śmierć. "Nieprzyjaciele Jego proch lizać będą", Psalm 72:9. 

Łuk.19:38 Błogosławiony Król=> "On jest Królem królów i Panem panów", 1 Tym.6:15. "Albowiem i dziś 
dwojako opowiadam nagrodę", Zach.9:12. Okazanie królewskiej mocy i władzy na wiosnę roku 
Pańskiego 33 wyobraża wzbudzenie świętych w roku 1878. 

Łuk.19:39 Z onego ludu=> W ten sposób został odłączony pozafiguralny Baranek Wielkanocny (Jezus 
Chrystus) 10-go dnia miesiąca Nisan. 

Łuk.19:40 Wołać będą=> Ponieważ proroctwo mówi: "Wesel się bardzo, córko Syjońska, wykrzykuj, córko 
Jeruzalemska", Zach.9:9. Dziś większość Pańskich naśladowców, którzy powinni głośno 
wypowiadać swą radość, jest cicho z powodu niedbalstwa lub światowości, lecz kamienie 
Wielkiej Piramidy wołają pewnym echem. 

Łuk.19:41 Gdy się zbliżył=> Podczas triumfalnego wejścia do miasta. 
Ujrzawszy miasto=> Jeruzalem wyobraża chrześcijaństwo w czasie żniwa Wieku Ewangelii. 

Łuk.19:42 Ten to dzień twój=> Wskazuje, że dzień ostatecznej decyzji dla narodu żydowskiego nadszedł. 
Lecz to teraz=> Od tego czasu. 

Łuk.19:44 Dzieci twoje w tobie=> Tak czynni, jak i bierni z narodu żydowskiego ponieśli karę za ich 
narodową zbrodnię. 
Żeś nie poznało czasu=> Brak zainteresowania się czasami prorockimi jest dowodem 
obojętności. Większość przyznających się do Boga było w nieświadomości tak o pierwszym, jak i 
o wtórym przyjściu Chrystusa. 

Łuk.19:45 Wszedł do Kościoła=> Wyobraża oczyszczenie poświęconej klasy świątynnej od roku 1878, z 
której wszelka samolubna lub zmysłowa myśl musi być wyrzucona, aby Świątynia - Przybytek 
Boży - była czysta. 
Począł wyganiać=> Każdy wierny Żyd miał prawo to uczynić. 
Którzy sprzedawali=> Pozafiguralne oczyszczenie odbywa się od roku 1878 i daje się we znaki 
tym, co handlują świętymi rzeczami. 

Łuk.19:46 Wyście uczynili jaskinię zbójców=> Wyobraża nauczycieli, którzy okradają Boga z Jego czci i 
wyłudzają pieniądze pod fałszywymi pretekstami. 

Łuk.19:47 Szukali Go zabić=> Wyobraża niezadowolenie kleru z powodu głoszenia Prawdy. 

Łuk.20: 1 Dnia jednego=> "Ekinos", jak w wyrazie: "gdy on duch święty". 

Łuk.20: 9 Człowiek niektóry=> Jehowa Bóg. 
Nasadził winnicę=> Naród żydowski, który figuruje chrześcijaństwo w czasie żniwa wieku 
ewangelicznego. "Winnicą Pana Zastępów jest dom izraelski", Izaj.5:7. 



Winiarzom=> Nauczeni w Piśmie i faryzeusze, którzy usiedli na stolicy Mojżeszowej. 

Łuk.20:10 A czasu swego=> Takiego czasu, w którym było właściwą rzeczą spodziewać się owocu. 
Posłał sługę=> Prorok lub nauczyciel. 
Aby mu dali=> Przez jego wpływ. 
Z pożytku winnicy=> Jak wdzięczność, miłość, posłuszeństwo, pokorę, powolność. 

Łuk.20:13 Syna mego miłego=> Jezusa Chrystusa. 
Zawstydzą się=> Należało spodziewać się, iż Go uszanują. 

Łuk.20:14 Ale winiarze=> Główni kapłani i księża. 
Między sobą=> Prywatnie, podstępnie mówili. 
Ten jest dziedzic=> Ten człowiek twierdzi, że jest Mesjaszem. 
Nasze dziedzictwo=> Zatrzymamy naszą władzę i stanowisko. 

Łuk.20:16 Innym=> Znaczy Pan, apostołowie i inni nauczyciele wieku ewangelicznego. 

Łuk.20:17 Kamień=> Wierzchni Kamień węgielny Bożego budynku, Jezus Chrystus, model dla wszystkich. 
Kamień obrażenia i Opoka odtrącenia. 

Łuk.20:18 Wszelki=> Kościół żydowski w czasie ich żniwa i kościół nominalny chrześcijański w czasie 
żniwa wieku ewangelicznego, upadły na "Kamień obrażenia i Opokę odtrącenia obydwum 
domom izraelskim", Izaj.8:14. 
Jakoby upadł=> W Tysiącleciu, gdy zostanie przyprowadzony do chwały i mocy. 
Zetrze go=> Zupełnie zniszczy przez wtórą śmierć. 

Łuk.20:20 Pochwycić w mowie=> Skłonić Jezusa, by otwarcie wyznał potajemną naukę faryzeuszów, że 
Żydzi, jako lud Boży, nie powinni płacić podatków obcym władcom. 

Łuk.20:22 Godzi się=> Według prawa Mojżesza płacić podatek. 

Łuk.20:23 Czemu mnie kusicie?=> Dlaczego chcecie mnie usidlić? To było niedorzecznością dla ludzi 
niedoskonałych starać się podejść człowieka Jezusa doskonałego. 

Łuk.20:25 Co jest cesarskiego=> "Komu podatek, temu podatek (płać)", Rzym.13:7. Sprawy doczesne 
najlepiej zostawić światu do załatwienia. 
Co jest Bożego, Bogu=> Jest to nauka dla ludu Bożego, ażeby spraw religijnych nie mieszać ze 
sprawami światowymi. 

Łuk.20:26 Pochwycić Go w mowie=> "Rozlała się wdzięczność po wargach Twoich", Ps.45:3. "Wszyscy Mu 
dawali świadectwo i dziwowali się wdzięcznością onych słów, które pochodziły z ust Jego", 
Łuk.4:22. "Słowa, które ja wam mówię, duch są i żywot są", Jan 6:63. "Nigdy tak nie mówił 
człowiek, jako Ten człowiek (Jezus)", Jan 7:46. 

Łuk.20:27 Z saduceuszów=> Agnostycy, niedowiarkowie. 

Łuk.20:33 Przy zmartwychwstaniu=> "Anastasis", znaczy zupełne powstanie ze śmierci. 

Łuk.20:35 Dostąpią onego wieku=> Gdy otrzymają doskonałe życie ludzkie z końcem Tysiąclecia. 
Powstaną z umarłych=> Dojdą do zupełnego życia, będąc wyprowadzeni ze śmierci. 

Łuk.20:36 Nie będą mogli=> "Dunamai", będą. 
Równi aniołom=> Będą bezpłciowi, przywróceni do stanu, w którym był Adam, zanim była 
stworzona z niego Ewa. Jak aniołowie nie umierają, tak i doskonali ludzie umierać nie będą 
(mimo, że jedni i drudzy zawsze pozostaną istotami śmiertelnymi, zależnymi od źródła życia, 
którym jest Bóg). 
Synami zmartwychwstania=> Przez zmartwychwstanie. 

Łuk.20:37 Umarli zmartwychwstaną=> Mają powstać (być wskrzeszeni). Czy nie byłoby to 
niedorzecznością, gdyby Pan Jezus powiedział, że "żywi zmartwychwstaną". 

Łuk.20:38 Jest Bogiem umarłych=> Jezus by nie odwoływał się do istot, które przestały zupełnie istnieć. 
Jemu wszyscy żyją=> Z punktu zaopatrywania Stwórcy zmarli tylko śpią. 

Łuk.20:42 Pan=> Bóg Jehowa. 
Panu memu=> "Adon", znaczy mistrz, władca, zmartwychwstały Jezus. 
Po prawicy mojej=> Na stanowisku łaski i mocy. 

Łuk.20:44 Nazywa Panem=> "Adon", znaczy mistrz, władca, zmartwychwstały Jezus. 

Łuk.21: 4 Wszystko, co miała na życie=> Pan Jezus ją nie skarcił, iż tak mało dała na ofiarę. 

Łuk.21: 7 Kiedy to będzie?=> Że świątynia zostanie zniszczona. 

Łuk.21: 8 Mówiąc: Jam jest Chrystus=> Tu nie mówi o Lewim Sabbathai ze Smyrny z jego 400 prorokami, 
lecz ktokolwiek rości pretensje być głową kościoła, np. papieże, dawni carowie, synody i "obraz 
bestii". 

Łuk.21: 9 Musi to być=> Światowa historia Wieku Ewangelii. 

Łuk.21:11 Wielkie trzęsienia ziemi=> Tak literalne, jak i symboliczne. Nasz Pan to powiedział jako o 
nadzwyczajnym wydarzeniu, mającym stanowić część wielkiego czasu ucisku. 
Znaki wielkie=> "Cuda na niebie w górze i znamiona na ziemi nisko", Dz.Ap.2:19. 



Łuk.21:15 Ja wam dam=> Moim ofiarowanym pokornym naśladowcom, tak podczas żniwa Wieku 
Żydowskiego, jak i Wieku Ewangelii. 
Odeprzeć=> Na podobieństwo Szczepana, o którym jest napisane, że "nie mogli dać odporu 
mądrości i duchowi, z jakim mówił", Dz.Ap.6:10. 

Łuk.21:19 W cierpliwości=> "Hupomanee", znaczy wytrwałość, cierpliwe znoszenie. 
________________________ 
MANNA - 12 WRZEŚNIA 
---------------------- 
A cierpliwość niech ma doskonały uczynek, żebyście byli doskonali i zupełni, którymby na 
niczem nie schodziło, wyjaśnia Apostoł. Jest więc oczywistym, że cierpliwość obejmuje i inne 
łaski charakteru - zakłada posiadanie ich w pewnej mierze. Cierpliwość ludu Pańskiego musi być 
poprzedzona przez wiarę, a stopień posiadanej cierpliwości zwykle jest miarą ilości posiadanej 
wiary. Chrześcijanin, który jest niecierpliwy i niespokojny, nie ma wiary w Pana, gdyż w 
przeciwnym razie byłby w stanie odpoczywać, ufając w Pańskie łaskawe obietnice i czekając na 
ich wypełnienie. Po rozsądnym zastosowaniu pilności i energii powinien z zadowoleniem 
pozostawić Panu staranie o wyniki, czas i porę ich osiągnięcia. 
---------------------- 

Łuk.21:20 Od wojsk otoczone=> Armia rzymska pod dowództwem Cestusa Gallusa roku Pańskiego 65, lub 
wojska Wespezjana roku Pańskiego 69. Większość tych, co zdołali ujść z życiem, skorzystali z 
tych dwóch sposobności. 

Łuk.21:21 Niech uciekają=> Chrześcijanie, pamiętając na te słowa Jezusa, uszli z Jerozolimy, gdy czasowo 
armia rzymska odstąpiła od oblężenia. 

Łuk.21:22 Dni pomsty=> W czasie żniwa Wieku Żydowskiego od roku Pańskiego 36 do 70. Obliczają, że 
około jednego miliona stu tysięcy Żydów utraciło życie przy oblężeniu Jerozolimy. 

Łuk.21:23 Gniew Boży=> "Któż wam pokazał, abyście uciekali przed przyszłym gniewem?", Łuk.3:7. 
"Przyszedł na nich gniew do ostateczności", 1 Tes.2:16. 
Nad tym ludem=> Nad Żydami, gdy Jerozolima była zniszczoną. 

Łuk.21:24 Aż się wypełnią czasy pogan=> "Kairos", znaczy naznaczone czasy. Ostateczna i decydująca 
kara "siedem kroć", jaka nawiedziła Żydów, wyobrażona w literalnych siedmiu czasach (latach) 
na królu Nabuchodonozorze, podczas których cierpiał pomieszanie zmysłów. Literalny czas 
żydowski lub rok składał się z 12 miesięcy po 30 dni każdy, czyli 360 dni. Siedem literalnych 
czasów stanowi 2520 dni, a symbolicznych 2520 lat tak zwanych "czasów pogan", które 
rozpoczęły się z 70-cioletnim spustoszeniem ziemi w roku 606 przed Chrystusem i skończyły się 
roku Pańskiego 1914. 
Pogan=> Pogańskie rządy. 

Łuk.21:25 Znaki na słońcu=> Symbolicznie wyobraża światło Ewangelii, a także Jezusa Chrystusa. 
I na księżycu=> Symbolicznie wyobraża Zakon Mojżeszowy. 
Morze i wały=> Niespokojny i anarchistyczny element. 
Zaszumi=> Wystąpi i uderzy przeciw ochronie obecnego systemu społecznego. 

Łuk.21:26 Moce niebieskie=>  Obecne rządzące władze duchowe złączone z cywilnymi. 

Łuk.21:27 Wtedy ujrzą=> Oczami wyrozumienia tylko. 
Przychodzącego w obłoku=> W czasie ucisku. 
Z chwałą wielką=> Mocą i sprawiedliwością. 

Łuk.21:28 Pocznie się dziać=> Przez wydarzenia podczas czasu żniwa. 
Podnoście głowy=> Objawienie zarysów czasu jest teraz rzeczą pożyteczną i jest 
wzmocnieniem. Gdyby było objawione wcześniej, byłoby niekorzystne i przynoszące 
zniechęcenie. 
Odkupienie wasze=> Winno być: Wyzwolenie wasze - "Apolutrosis". 

Łuk.21:29 Figowe drzewo=> Symbolizowało naród żydowski (który nie przynosił owocu posłuszeństwa 
Jehowie Bogu). 

Łuk.21:30 Pukają=> Już przed 1897 rokiem Żydzi zaczęli planować nad odrodzeniem się narodowym w 
Palestynie. 

Łuk.21:32 Ten wiek=> To pokolenie, "genea", znaczy ludzi wówczas żyjących, którzy byli świadkami i 
widzieli znaki wyżej wspomniane. Możebne 120 lub 100 lat licząc od roku 1780 lub 1833. Albo 
36 lat od 1878 do 1914. 

Łuk.21:33 Nieba i ziemia przeminą=> Zniknie zły system kościelny i stary społeczny porządek. 

Łuk.21:34 Obciążone serca=> Jak w sprawie klasy Wielkiego Grona (która utraciła to, do czego się 
poświęciła, otrzymując niższy stopień zwycięstwa). 
Obżarstwem=> Biesiady, hulanki, różne przyjemności, itp. 
I opilstwem=> Upajanie się duchem świata odnośnie bogactw, ubioru, itp. 



Pieczołowanie o żywot=> Jest rzeczą właściwą zabieganie o potrzeby codziennego życia, lecz 
na ile to jest niezbędne i spoczywa na naszej odpowiedzialności, lecz nie powinno być z 
uszczerbkiem naszych duchowych potrzeb i pragnień. 
Na was przyszedł=> "Ephistemi", słowo to znaczy z greckiego: zaskoczyć. 
______________________  
MANNA - 6 CZERWCA 
---------------------- 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że praca, jaka jest przed nami, wymaga stateczności, czujności i 
stałości! Praca ta jest dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem oszańcowanym 
w naszym ciele. Moce zewnętrzne są istotnie silne, lecz daleko więcej należy się obawiać walki 
wewnętrznej. Jeśli w jakimś stopniu zostaniemy zatruci duchem tego świata, jeśli zezwolimy na 
samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na lekkie pobłażanie skłonnościom starego 
człowieka w zakresie zawiści, złośliwości, pychy, próżności, samochwalstwa, porywczości, 
arogancji, gniewu, walki lub podobnych rzeczy, nawet małych, to wielkie będzie 
niebezpieczeństwo, na które zostaniemy wystawieni! 
---------------------- 

Łuk.21:35 Jako sidło na wszystkich=> Za wyjątkiem świętych. 
Wszystkiej ziemi=> Świat w ogólności, a szczególnie na świat chrześcijański z imienia tylko. 

Łuk.21:36 Czuwajcie=> Nad sobą, a także pilnujcie słowa prorockiego. Zawsze czuwaj i dopatruj się 
dowodów Chrystusa "parousi", obecności, ponieważ nadejdzie czas, iż ta znajomość okaże się 
rzeczą ważną. Aby, gdy nadejdzie czas właściwy, mógł być jednym z klasy mądrych. Czuwanie 
to będzie jak antidotum na wpływy światowe. 
Przeto=> Wskazówka, że powrót naszego Pana miał być przeciwny do ogólnego wyczekiwania. 
Godni ujść=> "Zmiłuje się nad nimi jako się zmiłowywa ojciec nad synem, który mu służy", 
Mal.3:17. Może uczyni ich wytrwałymi na ten ogień, jak owych trzech młodzieńców wrzuconych 
do pieca ognistego. 
Tego wszystkiego=> Srogość dnia ucisku. Różne formy niewiary mające przewagę. Zniszczenie 
starego porządku rzeczy. 

Łuk.22: 3 Wstąpił szatan=> Może być, że Judasz kalkulował, ponieważ Jezus miał umrzeć, to dobrze by 
było z tej transakcji coś skorzystać, więc sprzedał Jezusa. 
Judasz Iskariota=> Wyobraża takich, którzy dla własnych korzyści gotowi są wydać lub wystawić 
innych na utrapienia, przeciwności i urągowisko. 

Łuk.22: 5 Dać mu pieniądze=> Ci, co uczą za pieniądze religii, a o czym dobrze wiedzą, że to jest prawdą, 
mają ducha Judasza. 

Łuk.22: 7 Przaśników=> Wyobraża właściwy stan świata podczas Tysiąclecia. 
Zabity=> "Baranek Wielkanocny za nas ofiarowany jest Chrystus", 1 Kor.5:7. 

Łuk.22:12 Usłaną=> Może ta sala była już przedtem zamówiona. 

Łuk.22:14 Przyszła godzina=> Właściwa godzina wieczorem, a nie rano, ani popołudniu, jak powszechnie 
bywa obchodzone. 

Łuk.22:17 Między siebie=> Wyraz grecki "heautou" jak w wyrażeniu: "Nie będzie mówił o sobie". 

Łuk.22:19 Wziąwszy chleb=> "Jam jest on chleb żywota", Jan 6:48. 
To jest ciało moje=> Wyobraża ciało pozafiguralnego Baranka. Pan Jezus nie miał na myśli, 
ażeby chleb był rzeczywistym Jego ciałem, ponieważ On jeszcze był w ciele. 
To czyńcie=> Obchodźcie Wielkanoc, bo to jest obowiązek włożony na was. 
Na pamiątkę moją=> A nie na pamiątkę figuralnego wyswobodzenia z Egiptu Żydów. 

Łuk.22:20 Także i kielich=> Wyobraża zgniecione jagody, krew jagód, krew Mistrza, życie Jego wylane, 
ofiarowane, a ich życie z Nim. Nowy Testament nie może być ważny, dopóki pozostawiony 
kielich cierpień Pańskich nie zostanie wypity przez członków Jego Ciała. 
We krwi mojej=> Zapieczętowany krwią moją. Ustanowiony z powodu mojej krwi. 
Za was wylewa=> Wylane życie Chrystusa było ceną okupu. 

Łuk.22:21 Za stołem=> Pomimo przyjętego zwyczaju, gdy ktoś jest ugoszczony, szczególnie na 
Wschodzie, jest dowodem przyjaźni. 

Łuk.22:24 Być większym=> Mieć przywilej być bliżej Mistrza. 

Łuk.22:26 Lecz wy nie tak=> Ani panując jeden nad drugim, ani uprawiać w innych ducha surowości. 
Największy między wami=> Musi posiadać wyższe zdolności i musi być pokorny i skromny. 
Kto jest wodzem=> Przez zdolności i opatrznościowe okoliczności w służbie. 

Łuk.22:29 Ojciec sporządził=> Chrystus nie rościł sobie być równym Ojcu w mocy. 

Łuk.22:30 Sądząc=> Znaczy panować nad kimś. 

Łuk.22:31 Szymonie=> Teraz nie jest czas na rozważania wyższości i wywyższanie się, lecz żeby trzeźwo 
myśleć i trwać w pokorze, czynności i modlitwie. 



Przewiewał jako pszenicę=> To przewiewanie miało miejsce wkrótce po odrzuceniu 
nominalnego naturalnego Izraela, który wyobraża próbę klasy świątnicowej teraz. 

Łuk.22:32 Nie ustała wiara=> Gdy przychodzi doświadczenie. 
Nawróciwszy się=> Z tego obecnego usposobienia do pokory. 

Łuk.22:36 Ale teraz=> Niewierność narodu izraelskiego została dowiedzioną, więc teraz spotkacie się 
(apostołowie i inni) z urągowiskiem i prześladowaniem z ich strony, przeto powinniście być od 
nich niezależnymi. 
Kupi miecz=> W tym celu, ażeby pokazać, że jak Pan Jezus był wydany, to On oddał się 
dobrowolnie, a nie, że uległ przemocy. 

Łuk.22:37 Co napisano=> W proroctwach. 
Koniec biorą=> Mają się wypełnić. 

Łuk.22:41 Modlił się=> Aby mógł znaleźć miłosierdzie i łaskę ku pomocy w swej potrzebie. 

Łuk.22:42 Ten kielich=> Na kielich śmierci, który nasz Pan miał pić, lecz szczególną śmierć wstydu i hańby. 
Nie moja wola=> Jako człowieka. 
Niech się stanie=> Ojcze święty, Twoja wola mojemu ziemskiemu naczyniu ofiarowanemu na 
śmierć. 

Łuk.22:43 Ukazał się=> Ten i następny wiersz nie znajduje się w Manuskrypcie Watykańskim, a chociaż 
one są w Synaickim, to jednak nie zostały uznane przez nowoczesnych krytyków. Zatem te 
wiersze podlegają wątpliwości. 

Łuk.22:44 Będąc w boju=> (Ten i poprzedni wiersz nie znajduje się w Manuskrypcie Watykańskim, a 
chociaż one są w Synaickim, to jednak nie zostały uznane przez nowoczesnych krytyków. Zatem 
te wiersze podlegają wątpliwości.) Z powodu zbliżającego się doświadczenia, osądzenia i 
śmierci jako bluźnierca i wzniecający bunt, a zarazem będąc przygnębiony obawą, że w jaki 
bądź sposób może nie wykonał doskonale woli Ojcowskiej, a w takim razie śmierć dla Niego 
byłaby unicestwieniem. 
Krople krwi=> "Tromboiclots", chorobą tą - diapedesis - spowodowaną nadzwyczajnym 
wysileniem nerwowego systemu, był nawiedzony król Francji Karol IX. Jezus nosił nasze 
słabości, aż został wielce osłabiony. 

Łuk.22:46 Wstańcie, módlcie się=> Potrzebę jej odczuwa się szczególnie po obchodzeniu pamiątki śmierci 
Pańskiej. 
Abyście nie weszli=> Nie potknęli się w godzinie próby, jaka nas wszystkich doświadcza. 

Łuk.22:48 Pocałowaniem=> Grecki tekst wskazuje jakoby Judasz pocałował Jezusa więcej razy, niżeli raz. 

Łuk.22:50 Jeden z nich=> Był to Piotr. 

Łuk.22:51 Uzdrowił go=> Co wskazuje na miłość Jezusa dla swych nieprzyjaciół. 

Łuk.22:57 Zaparł się Go=> Ten grzech był uczyniony przed zasłaniem ducha świętego. 

Łuk.22:62 Gorzko płakał=> Podanie niesie, że Piotr do końca życia każdego poranku na pianie koguta 
wstawał, by przypominać sobie swoje zaparcie się Pana. 

Łuk.22:63 Naśmiewali się=> Ludzie niskiego umysłu znajdują upodobanie patrzeć na nieszczęście tych, 
którzy stoją wyżej od nich. 
Bijąc Go=> "Ciała mego nadstawiałem bijącym, a policzków moich tym, którzy mnie targali", 
Izaj.50:6. "Przeto uważajcie, jaki jest Ten, który podejmował takowe od grzeszników przeciw 
sobie sprzeciwiania", Żyd.12:3. 

Łuk.22:64 Zakryli Mu oczy=> "Z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa", Żyd.5:8. 
Twarz Jego bili=> "Z pracy swej ujrzy owoc, którym nasycony będzie", Izaj.53:11. 

Łuk.22:65 Wiele innych rzeczy=> "Oblicza mojego nie zasłoniłem przed zniewagami i opluciem", Izaj.50:6. 

Łuk.22:66 Starsi i kapłani=> Odrzucili Go jako swego króla. 

Łuk.22:69 Od tego czasu=> W tysiącletnim królestwie. 
Po prawicy Bożej=> "Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy Mojej, dopóki nie położę wrogów 
Twych jako podnóżek pod stopy Twoje", Psalm 110:1. 

Łuk.23: 2 Odwraca lud=> Waleczni obrońcy Prawdy zawsze byli uważani za nieprzyjaciół przez nominalne 
masy. 
Podatku dawać=> A przecież Jezus sam płacił podatek monetą wydobytą z ryby i na dwa dni 
przedtem powiedział: "Oddawajcie, co jest cesarskiego, cesarzowi", Mat.17:27. 

Łuk.23: 5 Lecz oni=> Coraz mocniej silili się w odrzuceniu Jezusa jako króla. 

Łuk.23:13 A Piłat=> Objawiał większe zainteresowanie, niżeliby to uczyniło papiestwo w podobnych 
okolicznościach. 

Łuk.23:16 Skarawszy Go=> Mniemając, że tym postępkiem zadowoli Żydów żądnych krwi. 

Łuk.23:18 Strać Tego=> Fanatyzm religijny jest najbardziej zakorzenionym złem i bezlitosną nienawiścią. 
Barabasza=> Naturalnie, że świat raczej wybierze mordercę, niżeli świętego. 



Łuk.23:21 Ukrzyżuj Go=> Żydowska arystokracja połączyła się z demokracją, aby udowodnić, że "głos ludu 
jest głosem Boga", ale to nie jest prawdą. 

Łuk.23:26 Szymona=> Z Cyreny, a gdzie się podziali Piotr, Jakub i Jan? 
Włożyli na Niego krzyż=> Część krzyża wlokła się po ziemi. Sposobność noszenia krzyża 
członków Ciała Chrystusowego jeszcze jest możliwa. Pan ześle pomoc potrzebną nawet w takiej 
sprawie, jak była Jezusa, jaka była okazana ze strony świata. 
________________________ 
MANNA - 24 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Często zastanawialiśmy się, gdzie byli Piotr, Jan i Jakub, że nie widzieli ciężaru swego Mistrza i 
nie pośpieszyli z zaofiarowaniem Jemu pomocy? Jeśli jesteśmy skłonni zazdrościć Szymonowi 
przywileju udzielenia Mistrzowi pomocy w niesieniu krzyża, pomyślmy, że liczni Pańscy bracia 
codziennie noszą symboliczne krzyże i że udzielanie im pomocy jest naszym przywilejem, a 
także, iż Pan zgodził się uznawać każdą posługę świadczoną Jego wiernym naśladowcom za 
świadczoną Jego własnej osobie. Tak jak drewniany krzyż nie był największym ciężarem dla 
naszego Pana, tak też Jego naśladowcy mają krzyże, których świat nie widzi, ale które bracia 
powinni rozumieć. "Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie zakon Chrystusowy". 
---------------------- 

Łuk.23:28 Nie płaczcie nade mną=> W ostatniej chwili Jezusa myśli były zwrócone nawet i na innych. 

Łuk.23:30 Górom=> Królestwom świata. 
Padnijcie na nas=> Dajcie nam protekcję, pomoc. Pan na pewno nie spodziewał się, ażeby źli 
ludzie mieli się modlić, aby zwykłe góry na nich padły. 

Łuk.23:31 Na zielonym drzewie=> Na pięć dni wstecz cały naród został odrzucony, chociaż jeszcze 
zachował coś ze swej zielonej świeżości i religijnej żywotności. 
Na suchym drzewie=> Gdy wszelka żywotność religijna zaniknie w narodzie, wtedy będzie 
gotowy na spalenie, co stało się przy końcu Wieku Żydowskiego w 70 roku n.e. Podczas 
zniszczenia Jerozolimy setki Żydów naraz było ukrzyżowanych. 

Łuk.23:34 Odpuść im=> Te słowa nie znajdują się w najstarszych manuskryptach. W Piśmie Świętym nie 
ma wzmianki, ażeby Bóg miał komu darować bez odpowiedniej pokuty. 
Rozdzieliwszy szaty Jego=> Z tego można wnosić, że szaty, w których się Jezus ukazał po 
zmartwychwstaniu, były specjalnie stworzone na ten cel, jak również i ciało, w którym się okazał. 

Łuk.23:35 Naśmiewali się=> "Jaki On był, tacy i my jesteśmy na tym świecie", 1 Jana 4:17. 
Innych ratował=> Proste przyznanie prawdy. 

Łuk.23:37 Ratuj siebie=> Gdyby tak uczynił Jezus, jak od Niego żądali, to zniszczyłby wszelką nadzieję nie 
tylko dla tych, którzy Go ukrzyżowali, lecz i dla całego rodzaju ludzkiego. 

Łuk.23:38 Greckimi literami=> Na ów czas język kultury i nauki. 
Łacińskimi=> Język oficjalny, czyli rządowy. 
I żydowskimi=> Język tych, którzy przyznawali się być ludem Bożym. 

Łuk.23:42 Panie, wspomnij na mnie=> Łotr uchwycił się tej myśli, bo uważał ją za błysk nadziei lepszy, 
niżeli nic. 

Łuk.23:43 Powiadam tobie dziś=> W tym dniu, w którym wydaje się, jakobym był oszustem i złoczyńcą. 
Przecinek w tym tekście powinien być postawiony za, a nie przed wyrazem - dzisiaj Chrystus nie 
zmartwychwstał od umarłych wcześniej, aż na trzeci dzień. 
Ze mną będziesz=> Czyli wspomnę na ciebie, gdy Królestwo moje zostanie ustanowione, 
ponieważ zapłaciłem Okup za ciebie, jak i za innych złoczyńców, oraz za wszystkich ludzi. 
W raju=> "Nasadził też Pan Bóg sad w Eden", 1 Moj.2:8. 

Łuk.23:44 Stała się ciemność=> Chwilowy triumf ciemności nad Jezusem, który był światłością świata. 
Wyobraża odrzucenie narodu żydowskiego, jako wynik ukrzyżowania Go. 
Do dziewiątej=> O godzinie trzeciej po południu, czas na ofiarowywanie wieczornych ofiar. Był to 
czas, w którym Chrystus umarł. 

Łuk.23:45 Zasłona kościelna=> 60 stóp długa, 30 stóp szeroka i około 4 cale grubości. 
Rozerwała się=> Wyobraża otwarcie drogi między stanem spłodzonym z ducha świętego, a 
niebem. 

Łuk.23:46 W ręce Twoje=> Ponieważ nie mogę być przywróconym jak tylko przez Ciebie. 
Polecam ducha mego=> Moją nadzieję w zmartwychwstanie. 
Skonał=> Wydał ostatnie tchnienie. 
______________________  
MANNA - 15 KWIETNIA 
---------------------- 
Z pełnym zaufaniem nasz drogi Zbawiciel zwrócił się do Ojca i pełen wiary oznajmił, że wszelkie 
życiowe i wszelkie przyszłe błogosławione nadzieje powierza miłości i mocy Ojcowskiej, aby 



tylko być w zgodzie z Planem i Słowem Ojca. Podobnie my, jako naśladowcy naszego Mistrza, 
powinniśmy spoglądać w przyszłość z wiarą, a w godzinie śmierci wszystkie swoje sprawy 
powierzać Temu, który okazał nam Swoją miłość nie tylko w daniu Swego Syna, jako naszego 
Zbawiciela, ale także w Swej opatrznościowej trosce przez całe nasze życie oraz w wielkich i 
kosztownych obietnicach, które idą przed nami i dają nam siłę, pociechę i zapewnienie. 
---------------------- 

Łuk.24: 1 Bardzo rano=> "Poratuje go Bóg zaraz z poranku", Psalm 46:6. Wyobraża początek siódmego 
tysiącletniego dnia, gdy Kościół zostanie wzbudzony. "Rozwalcie ten kościół (w Jerozolimie), a w 
trzech dniach wystawię go", Jan 2:19. 
Niosąc rzeczy wonne=> Gdyby Pan Jezus był ukrzyżowany w czwartek, to byłby cały dzień w 
piątek na uzupełnienie balsamowania. 

Łuk.24: 4 W szatach świetnych=> Mogli być zaraz rozpoznani jako aniołowie. 

Łuk.24: 6 Wspomnijcie=> Bo zdaje się, żeście zapomniały (co Jezus mówił o swoim zmartwychwstaniu za 
życia). 

Łuk.24:13 Oto dwaj=> "Gdzie was dwóch, albo trzech zbierze się w imieniu moim, tam będę wpośród nich", 
Mat.18:20. 
Sześćdziesiąt stadiów=> Osiem mil angielskich (około 11 kilometrów). 

Łuk.24:14 Rozmawiali=> "Rozmawiali o tym ci, którzy się boją Pana, każdy z bliźnim swoim, i zobaczył 
Pan, i usłyszał", Mal.3:16. 

Łuk.24:15 I Jezus=> Było to czwarte ukazanie się Jezusa po zmartwychwstaniu. 

Łuk.24:16 Oczy zatrzymane=> Ponieważ ciało, jakie przyjął, nie było to samo, które było wydane na śmierć 
"za życie świata", lecz wyglądał jako obcy przychodzień. 

Łuk.24:17 Jesteście smutni=> Jak przyjazną jest chwila dla tych, co są w niepewności i utrapieniu, w której 
można przystąpić do tych, którym chcemy pomóc. 

Łuk.24:18 Jeden Kleofas=> Drugim prawdopodobnie był Piotr. 

Łuk.24:21 Spodziewali się=> Ufaliśmy aż do czasu ukrzyżowania. 
Miał odkupić=> "Lutroo", uwolnić przez zapłacenie ceny. 
Izraela=> Dwanaście pokoleń wyzwolić od jarzma Rzymian i uczynić Królestwem Bożym w mocy 
i wielkiej chwale. 
Dziś trzeci dzień=> Odnosili się tą uwagą do wyrażenia naszego Pana, że miał powstać z 
umarłych dnia trzeciego. 

Łuk.24:25 O głupi=> Bezmyślni, nierozumni. 

Łuk.24:26 Cierpieć=> Zmazać, zlikwidować dług ciążący na rodzaju ludzkim. 
Wejść do chwały=> By wyzwolić rodzaj ludzki z niewoli grzechu i śmierci. 

Łuk.24:27 Wykładał im=> Szczególne światło czasu tak w wieku żydowskim, jak i ewangelicznym dla 
prawdziwych Izraelczyków. 
Wszystkie Pisma=> Wyżsi krytycy nie postępują według tej metody, ale podają własne 
wyrozumienie. 

Łuk.24:28 Ku miasteczku=> W tej długiej podróży pieszej ośmiu mil, to zapewne mogliby zauważyć znaki 
od gwoździ w Jego rękach i nogach, gdyby był się ukazał im w tym ciele, w którym był 
ukrzyżowany. 
Miał iść dalej=> Gdyby nie był zaproszony w gościnę, to poszedłby dalej, bo Chrystus nie był 
"darmozjadem". 

Łuk.24:29 Przymusili=> By pozostał z nimi. Pan Jezus uczy nas, że jeżeli my nie przymuszamy Go, by z 
nami przebywał, to tracimy główniejsze błogosławieństwa. 

Łuk.24:31 Poznali Go=> To było pierwszego dnia po sabacie (w niedzielę), więc to było przyczyną do 
święcenia tego dnia. 
On zniknął=> Zniszczył ciało, kości i ubranie, w którym im się ukazał. 

Łuk.24:32 Gdy=> "Hos", jak jest w wyrażeniu: "Przez lat blisko czterysta pięćdziesiąt dawał im sędziów", 
Dz.Ap.13:20. 
Pisma wykładał=> Właśnie w ten sam pierwszy dzień tygodnia w niedzielę. 

Łuk.24:34 Szymonowi=> To trzeci raz Pan ukazał się po zmartwychwstaniu w drodze do Emaus. 

Łuk.24:36 Pośród nich=> Gdy drzwi były zamknięte. "Gdzie byli uczniowie zgromadzeni dla bojaźni przed 
Żydami", Jan 20:19. 
Pokój wam=> Jednym z ostatnich poselstw Pana do uczniów przed ukrzyżowaniem było: "Pokój 
mój daję wam", Jan 14:27. 

Łuk.24:37 Ducha widzieli=> Nie mogli inaczej mniemać, gdyż drzwi były zamknięte. Człowiek nie mógłby 
wejść niepostrzeżony. 

Łuk.24:39 Duch nie ma ciała=> "Ciało i krew nie może odziedziczyć Królestwa Bożego (niebiańskiego)", 1 
Kor.15:50. 
Jako Ja mam=> Przyjąłem to ciało, żeby się wam okazać w takim. 



Łuk.24:41 Nie wierzyli z radości=> W ten sam dzień, pierwszy po sabacie (niedziela). 

Łuk.24:45 Otworzył im zmysł=> Ich oczy zmysłu, aby wyrozumieli szczególne światło dla prawdziwych 
Izraelczyków w obydwóch żniwach, wieku żydowskiego i ewangelicznego. 
Pisma=> Które tak są napisane, iż nie mogą być wyrozumiane bez pomocy Bożej. 

Łuk.24:46 Tak jest napisane=> Odwołanie się do Pism Świętych jako do podstawy i zapewnienia faktów 
odnośnie wtórego przyjścia naszego Pana. 
Cierpieć=> Zapłacić okup, bez którego nie mogłoby być dla nikogo zmartwychwstania. 
Zmartwychwstanie=> Ale nie z raju. 

Łuk.24:47 Odpuszczenie grzechów=> Ponieważ Chrystus zadowolił sprawiedliwość. 
Do Jeruzalemu=> Gdzie jedynie prawdziwi Izraelici mogli naśladować wzgardzonego i 
ukrzyżowanego Jezusa i tam opowiadali między Żydami, aż się wypełniło 70-tygodni łaski. 

Łuk.24:48 A wy=> Apostołowie jesteście wybrani w tym celu. 
Jesteście świadkami=> Abyście powołali i przygotowali lud, który by mnie przyjął, gdy po raz 
drugi przyjdę, abym był uwielbiony w świętych moich i królował jako Król królów. 
Tego=> Mojego zmartwychwstania. 

Łuk.24:49 Ojca mego=> Chrystus nie rościł sobie być Bogu "równym w mocy". 
Wy zostańcie=> Nikt nie jest pożądany na świadka Bożego, dopóki nie uczyni z siebie 
zupełnego poświęcenia, bez względu jak wielkie posiada zdolności naturalne i gdy zostanie 
spłodzony z ducha świętego. 
Mocą z wysokości=> Ogólnie trudności wynikają z tego powodu, że wielu naucza bez 
otrzymania tej niezbędnej pomocy z góry. Prawdy nie można spodziewać się z innego jak tylko z 
uświęconego przewodu. 

Łuk.24:50 I błogosławił im=> Przy jedenastym ukazaniu się po zmartwychwstaniu i tak On przyszedł z 
błogosławieństwem jak apostołowie widzieli Go idącego do Ojca. 

Łuk.24:51 W górę do nieba=> Po cichu, tajemnie odnośnie świata i nieznany nikomu z wyjątkiem Jego 
uczniów. 

Łuk.24:53 I byli zawsze=> Regularnie. 

Jan. 1: 1 Na początku=> Nie początku naszej planety, lecz początku twórczej działalności. "Początek 
stworzenia Bożego", Obj.3:14. "Pan miał mnie przy początku", Przyp.8:22. 
Było Słowo=> "Logos", zastępca królewski w przemawianiu do ludu, stojący przed zasłoną 
zasłaniającą króla. 
A ono Słowo=> Wysłannik Boga Jehowy. 
Było u Boga=> U "ho theos", Boga. 
Bogiem było Słowo=> Słowo było "theos", bogiem (a nie Bogiem na równi z Jehową. Jeżeli 
mowa o Bogu Stwórcy, występuje "ho" i następnie "theos". Gdy mowa o Logosie, o Słowie, to już 
nie ma "ho", a tylko samo "theos"). 

Jan. 1: 2 Na początku u Boga=> U "ho theos", u Boga Jehowy. "Uczyńmy człowieka na podobieństwo 
nasze", 1 Moj.1:26. 

Jan. 1: 3 Wszystkie rzeczy=> I było życzeniem Ojca, by wywyższyć naszego Pana jako Jego narzędzie. 
Bez wątpienia, że w tym liczy się dzieło stworzenia w pierwszym rozdziale księgi Rodzaju. 
Przez Nie się stały=> Przez Niego (przez Słowo - Logosa) przyszło do egzystencji. 
Bez Niego nic się nie stało=> Najmniejsza rzecz, jaka istnieje, przez Niego była stworzona, a 
nawet i szatan. 
Co się stało=> Co przyszło do egzystencji. 

Jan. 1: 4 W Nim=> Tylko od upadku Adama. 
Był żywot=> Żywot ludzki w swej doskonałości. 
Światłością ludzką=> Oświecając ich umysł znajomością Boskiego charakteru. 

Jan. 1: 5 W ciemnościach świeci=> Ciemność ludzkiego skażenia. "Ciemność pokryła ziemię, a zaćmienie 
narody", Izaj.60:2. Niewielu jest takich, których umysły i serca zostały oświecone prawdziwym 
światłem. 

Jan. 1: 6 Którego imię Jan=> Typ na Kościół w ewangelicznym czasie żniwa. 

Jan. 1: 9 Prawdziwa światłość=> Nie figuralna światłość. 
Która oświeca=> Która we właściwym czasie zaświeci. 
Każdego człowieka=> Nie wszyscy jeszcze dotąd zostali oświeceni. Plan Boży nie może upaść 
nawet w najmniejszym szczególe. 

Jan. 1:10 Przezeń uczyniony=> Zanim Logos stał się człowiekiem. 

Jan. 1:11 Do swej własności=> Swojego ludu. "Do owiec, które zginęły z domu izraelskiego", Mat.10:6. 
"Was samych tylko poznałem", Amos 3:2. Jezus przyszedł nie tylko do prawdziwych Izraelitów, 
ale do całego Izraela. 
Ale Go nie przyjęli=> Jako lud i naród. Doświadczenia Józefa, kiedy poszedł od ojca odwiedzić 
swych braci w ich własnej sprawie, były tego figurą (co stało się z Jezusem). Doświadczenia 



Mojżesza, gdy opuścił dwór faraona dla korzyści swych braci, było tego typem. Figuruje także 
przyjęcie naszego Pana przez Jego wyznawców przy wtórej Jego obecności (że Nim pogardzili, 
a wszystko swoje własne praktykują. On kazał rzeczy duchowe dawać darmo, oni za pieniądze 
sprzedają, itp.). 

Jan. 1:12 Lecz którzy Go przyjęli=> Tak "wybrani" z narodu żydowskiego indywidualnie wtedy, jak też i inni 
od tamtej pory przez przyjęcie powołania, by ofiarowali się na śmierć. Żydzi, którzy tego nie 
uczynili, nadal pozostają jeszcze pod Prawem Zakonu. 
Tym dał tę moc=> Tylko tym wybranym ten przywilej, którego przedtem nie mogli otrzymać. 
Warunki, na których można osiągnąć duchowe zbawienie, nie są wyrażone w pismach Starego 
Testamentu. 
Aby się stali=> Podczas Zielonych Świąt. 
Synami Bożymi=> A nie synami Chrystusa. Aby zostali przeniesieni z domu sług do domu 
synów. Nikt nie mógł stać się synem Bożym dopóki okup za Adama nie był zapłacony. 

Jan. 1:13 Narodzeni z Boga=> Spłodzeni jako Jego dzieci, a bracia Chrystusa. Nikt nie może sam 
przyłączyć się do rodziny Bożej. 

Jan. 1:14 A to Słowo=> Logos, który zanim stał się człowiekiem, uczynił wszystkie rzeczy. 
Ciałem się stało=> Po grecku "sarks egeneto", stało się ciałem, lecz nie zostało wcielone w ciało. 
Stało się człowiekiem, uczestnikiem ludzkiej natury. Nie wziął na siebie natury anielskiej, niższej 
niż posiadał, lecz przyjął ludzką, został człowiekiem, Filip.2:7. "Posłał Bóg Syna swego, który 
urodził się z niewiasty", Gal.4:4. "Z nasienia Dawidowego według ciała", Rzym.1:3. "Dla was stał 
się ubogim, będąc bogatym", 2 Kor.8:9. "Który za dni ciała swego" (Żyd.5:7) mógł zapłacić okup 
za rodzaj ludzki. 
I mieszkało=> Przebywał czasowo jako człowiek, mając chwałę doskonałego człowieczeństwa. 
Widzieliśmy Jego chwałę=> "Chwałą i czcią ukoronowanego", Żyd.2:9. 

Jan. 1:16 Z pełności Jego=> Z łaski u Boga. 
Myśmy wzięli=> Którzy zostaliśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Jego krew. 
Łaskę za łaskę=> Winno być: "łaskę po łasce. Łaskę, ze względu na łaskę wysokiego powołania 
i przyczyny usprawiedliwienia. 

Jan. 1:17 Albowiem Zakon=> Który nadawał przywilej zostania sługami Bożymi. 
Dany przez Mojżesza=> Który był użyty do przyprowadzenia Żydów pod Prawo Przymierza, zaś 
Chrystus był użyty, ażeby ich uwolnić spod tegoż Prawa. 
A łaska=> Zapłata okupu za nas. 
I prawda=> Poznanie wysokiego powołania. 

Jan. 1:18 Nikt Boga nie widział=> Naturalnymi oczami "nie ujrzy mnie człowiek, aby żywy został", 2 
Moj.33:20. "Którego nikt z ludzi nie widział, ani widzieć może", 1 Tym.6:16. 
Jednorodzony Syn=> "Początek stworzenia Bożego", Obj.3:14. 
Ten nam opowiedział=> On sam Go objawił. Zupełnie Boga reprezentował (dlatego powiedział: 
"Kto mnie widzi, widzi i Tego, który mnie posłał"). "Teraz Go znacie i widzieliście Go", Jan 
14:9,7. 

Jan. 1:21 Nie jestem=> W zupełnym znaczeniu Eliaszem. 
Prorokiem=> Przepowiedzianym przez Mojżesza. 

Jan. 1:23 Jam jest głos=> Lecz nie "Słowo" (nie Logos). 
Wołającego=> Kontent, że nie miał tytułu ani nazwiska. Był odpowiednim typem na Kościół w 
ciele. 

Jan. 1:25 Czemuż chrzcisz?=> Od których teologów otrzymałeś tę władzę? 

Jan. 1:26 W pośrodku was=> Jest obecny lecz wam nieznany. Ta mowa Jana była dziełem Eliasza przy 
pierwszym przyjściu Chrystusa, a teraz podobnie mówi Kościół, klasa Eliasza. 

Jan. 1:29 Jezusa idącego=> Po czterdziestu dniach pobytu na puszczy, gdzie był kuszony. 
Oto Baranek=> "Baranek niewinny i niepokalany", 1 Piotra 1:19. "Jako owca na zabicie 
wiedziony", Izaj.53:7. Cichy, pokorny, łagodny, cierpliwy; ofiara wielkanocna za Izraela i za cały 
świat. Różne emblematy wykazują, że człowiek w swym upadłym stanie nie wybrałby dla siebie 
takiego godła, jakie Bóg wybrał dla Chrystusa. 
Boży=> Ofiarowany Bogu jako okup. 
Który gładzi=> Przez zapłacenie ceny swego życia. 
Grzech=> Przyczyną potępienia i skazania na śmierć. Grzech Adama, "przez jednego człowieka 
grzech wszedł na świat", Rzym.5:12. 
Świata=> Chrystus "jest ubłaganiem za grzechy nasze (apostołów i innych poświęconych), a nie 
tylko nasze, ale za grzechy wszystkiego świata", 1 Jana 2:2. 

Jan. 1:31 Jam Go nie znał=> Jako Mesjasza. 
Objawiony Izraelowi=> Wszystkim dwunastu pokoleniom. 

Jan. 1:32 Świadczył Jan=> Prawdopodobnie, że tylko sam Jan widział gołębicę. 



Widziałem ducha=> Zjawisko widzialne, wyobrażające rzecz niewidzialną. 
Jako gołębicę=> Godło pokoju i czystości, wyobrażające zupełność ducha Bożego miłości w 
Jezusie. Nie gwałtownie jak błyskawica, lecz łagodnie, jak gołębica. 
I został na Nim=> To był początek Wieku Ewangelii, czyli okresu ducha. Dając Mu "zadatek 
dziedzictwa" Boskiej natury, namaszczając Go "po chrzcie, który Jan opowiadał, jak Jezusa z 
Nazaretu namaścił Bóg duchem świętym", Dz.Ap.10:37,38. Jezus przedtem nie był Mesjaszem, 
to jest Chrystusem, aż to się stało. 

Jan. 1:33 Jam Go nie znał=> Jako Mesjasza. 

Jan. 1:36 Oto Baranek=> Było to to samo świadectwo, które dzień przedtem Jan wydał kapłanom i 
lewitom, lecz ono na nich nie poskutkowało. 
______________________  
MANNA - 7 LIPCA 
---------------------- 
Wszyscy słudzy Pańscy powinni zwracać uwagę na Pana a nie na samych siebie. Niech każdy z 
nas skieruje swoją energię na wskazywanie ludziom Baranka Bożego a nie siebie. Skromność 
jest klejnotem, bez względu na to, gdzie się ją spotyka, jedną z łask Ducha, którą wszyscy z 
Pańskich poświęconych powinni starać się w wielkim stopniu rozwinąć i dobrze wypolerować. 
Pamiętajmy, że najlepiej pojęte naśladowanie Jezusa oznacza postępowanie Jego ścieżkami, 
dokładnie w miarę możliwości starań do takiego postępowania, jakie On czynił i mówił osobiście i 
z instrukcji, które On nam pozostawił przez Apostołów, odnoszących się do drogi uczestnictwa w 
Jego cierpieniach, drogi do chwały i nagrody w Jego Królestwie. 
---------------------- 

Jan. 1:37 Szli za Jezusem=> Nie okazali przez to stronnictwa, żeby mieli powiedzieć: "My należymy do 
Jana Chrzciciela". 

Jan. 1:38 Czego szukacie=> Czy jest waszym celem szukać ziemskiego Pana, czy też pragniecie 
zaspokoić pragnienie serca, to jest sprawiedliwości i społeczności z Nim? 
Gdzie mieszkasz=> Pragniemy z Tobą bliżej się zapoznać. 

Jan. 1:39 Onego dnia=> I na potem do końca życia. 

Jan. 1:40 A był Andrzej=> Drugim zapewne był Jan, lecz nie wspomina tu o sobie z pokory. 

Jan. 1:41 Brata swego=> Nie poszedł do pogan (by tam szukać odpowiedniej osoby dla Pana). Naszym 
pierwszym obowiązkiem jest powiedzieć o tym, co są nam najbliżsi. 
Zaleźliśmy=> Apostołowie nie pozwolili na mądrzejszych między przyjaciółmi, lecz 
przyprowadzili ich wprost do źródła (do Pana), które dla nich samych stało się 
błogosławieństwem. 
Mesjasza=> Pomazańca, który ma być wielkim Prorokiem, Kapłanem i Królem ziemi. 

Jan. 1:42 Wejrzał nań=> Przejrzał go wskroś. 
Piotr=> Twardy, mocny charakter. 

Jan. 1:43 Znalazł Filipa=> "Zna Pan kto jest Jego", 2 Tym.2:19. 

Jan. 1:44 Z Betsaidy=> Kilka mil angielskich na północ od Kapernaum. 

Jan. 1:45 Natanaela=> Bartłomieja. 
Mojżesz w Zakonie=> Pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu lub w urządzeniach 
jubileuszowych. 
Pisał=> Pismo Święte jest świadectwem Bożym o Chrystusie w obydwóch Jego przyjściach. 

Jan. 1:46 Z Nazaretu=> Tak samo niektórzy bracia w Anglii pierwotnie nie dowierzali, ażeby Prawda na 
czasie miała wypłynąć z Ameryki. Pan zawsze dozwalał, ażeby Jego Prawda przechodziła mniej 
lub więcej przez wzgardzone przewody. 
Pójdź a oglądaj=> Że Natanael nie mógł odmówić takiego zaproszenia dowodzi, że Filip był 
człowiekiem dobrego charakteru i zdrowego sądu. 

Jan. 1:47 Prawdziwy Izraelczyk=> Jest zupełnie słuszne, by we właściwym czasie wypowiedzieć nasze 
zapatrywanie o religijnym charakterze tych, z którymi prowadzimy rozmowę lub dyskusję. 

Jan. 1:48 Pod figowym drzewem=> Pod zwieszającymi się nisko gałęziami modlił się o światło i 
kierownictwo dla siebie i Filipa. 

Jan. 1:51 Rzekł mu=> Szczególne światło przyświecające tak podczas Wieku Żydowskiego, jak i Wieku 
Ewangelii dla prawdziwych Izraelitów. 
Anioły Boże=> Posłańcy Boży, "książęta" nowego okresu czasu. 
Zstępujące=> "Drabina stała na ziemi ... a aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej", 1 
Moj.28:12. 

Jan. 2: 1 Dnia trzeciego=> Wesele Baranka odbędzie się trzeciego tysiącletniego dnia duchowego okresu. 

Jan. 2: 2 Na ono wesele=> "Małżeństwo jest uczciwe", Żyd.13:4. Nie prowadzili życia jak zakonnicy lub 
zakonnice, lecz wiedli życie ofiarnicze wśród zwykłych warunków społecznych. 

Jan. 2: 3 Matka Jezusa=> Prawdopodobnie wesele było bliskich przyjaciół rodziny. 



Jan. 2: 4 Niewiasto=> Ten wyraz w hebrajskim języku wyraża grzeczne odniesienie się do kobiety. Typ na 
Kościół. 
Co ja mam z tobą=> Co mnie za potrzeba przyjąć twoją radę, żeby nie pokazać gościom, że 
zabrakło wina. 
Moja godzina=> Właściwa pora, aby to załatwić. 
Nie przyszła=> "Heko", znaczy z greckiego: "jeszcze nie przyszła", aż wino zostanie zupełnie 
wyczerpane. Kielich upokorzeń i ofiary musi być wpierw wysączony, zanim wywyższenie i 
chwała mogą nastąpić. 

Jan. 2: 5 Matka Jego=> Miała zupełne zaufanie w Jego wyższe pojęcie i możność czynienia różnych 
rzeczy we wszystkich okolicznościach. 
Sługom=> Wyobraża Kościół w czasie Wieku Ewangelii. 
Cokolwiek rzecze=> Dobry przepis dla wszystkiego ludu Bożego. 
Uczyńcie=> Słudzy prawdopodobnie uznawali ją, jako mającą pewną władzę w owym domu. 
______________________  
MANNA - 15 LUTEGO 
---------------------- 
Posłuszeństwo jest sprawdzianem. W jakim stopniu przestrzegamy Słowa Pańskiego, w takim 
miłość Boża jest doskonalona w nas; bo jeśli otrzymaliśmy Ducha Chrystusowego, Ducha 
Świętego, Ducha Bożego, to w rezultacie będziemy chcieli pełnić Jego wolę i będziemy ją pełnić 
do granic naszych możliwości. Te możliwości powinny ustawicznie, z roku na rok, wzrastać. I 
chociaż nie spodziewamy się doskonałości wcześniej, aż po w zbudzeniu z grobu i otrzymaniu 
nowych ciał, to jednak zawsze możemy być w bliskim kontakcie z Panem w duchu naszych 
umysłów i cieszyć się Jego stałym towarzystwem (1Jan. 1:7). 
---------------------- 

Jan. 2: 6 Sześć stągwi=> Wyobrażają lud Boży żyjący w obecnym złym czasie. "Sześć" jest symbolem 
niedoskonałości i złych warunków. 
Kamiennych=> "Mamy ten skarb w naczyniach glinianych". 
Po dwa albo po trzy wiadra=> Od 18 do 27 galonów (około 370 kwart). 

Jan. 2: 7 Wodą=> Wyobraża Prawdę i jej wpływ na życie ludzkie i przywileje. 
Napełnili je=> Wszystkim było jawne, iż była wlana czysta woda. 
Aż do wierzchu=> Wyobraża usprawiedliwienie. 

Jan. 2: 9 Przełożony wesela=> Wyobraża Ojca Niebiańskiego. 
Stała się winem=> Wyobraża przemianę usprawiedliwionego życia przez zadatek nowej natury i 
następującą potem radość i wesele w Królestwie. "Odtąd nie będę pił z tego owocu winnego 
szczepu aż do dnia owego, gdy go z wami pić będę w Królestwie Ojca mego", Mat.26:29. 
Oblubieńca=> Wyobraża Jezusa. 

Jan. 2:10 Wino dobre=> Prawdopodobnie stworzone wino było prawdziwym winem. Gdyby Jezus żył w 
naszych czasach nieumiarkowania i złych obyczajów, to bez wątpienia byłby On abstynentem. 
Aż do tego czasu=> Najlepsza radość dla Nowego Stworzenia jest zachowaną aż do czasu, gdy 
Oblubieniec zmieni swoich naśladowców na swój obraz i podobieństwo (duchowego stanu). 

Jan. 2:11 Ten początek=> Stoi w przeciwieństwie do różnych podań. 
Aby objawił=> Przed czasem. 
Chwałę swoją=> Jego przyszłą chwałę. 

Jan. 2:15 Z powrózków=> (Ze sznurków). Wyobraża różne prawdy czasu żniwa, one strofowały tych, 
którzy przyłączyli się do klasy świątnicowej dla sprośnych zysków. 
Z kościoła=> Wyobraża oczyszczenie klasy świątnicowej od roku 1878, z której wszelkie 
samolubne i zmysłowe myśli światowości musiały być usunięte, aby "Świątynia" jako mieszkanie 
Boże mogła być czysta. 
Pieniędzmi handlowali=> Pozafiguralne oczyszczenie postępuje i oddziałowywa na tych, co 
handlują świętymi rzeczami. Zmieniający pieniądze wyobrażają w naszych czasach tych, którzy 
biorą od ludzi pieniądze za to, co nie jest pokarmem prawdziwym. 
Stoły powywracał=> Każdemu miłującemu Zakon Żydowi przysługiwało prawo to uczynić. To 
było zapewne to samo wydarzenie, które inni ewangeliści podają, iż miało miejsce na pięć dni 
przed ukrzyżowaniem Jezusa. 

Jan. 2:19 Rozwalcie ten kościół=> Ręką ludzką zbudowany. 
W trzech dniach wystawię go=> Prawdziwy Kościół Ciała Chrystusowego. Piąty, szósty i 
początek siódmego tysiącletniego dnia (Jezus urodził się w piątym tysiącleciu od Adama, minął 
szósty w roku 1874 i żyjemy w siódmym tysiącleciu). "Ale teraz z tym wszystkim dziś trzeci 
dzień, odkąd to się stało", Łuk.24:21. 

Jan. 2:24 Znał wszystkich=> Znał ich wybiegi. 

Jan. 3: 2 W nocy=> Prawdopodobnie Nikodem wiedział, że Jezus był bardzo zajęty podczas dnia. 



Bo nikt=> Wbrew jawnej sprzeczności Twojej nauki, że chcesz założyć Królestwo. 

Jan. 3: 3 Narodzi znowu=> "Gennao", znaczy spłodzony na nowo, powtórnie. 
Nie może widzieć=> "Eidon", widzieć, być z nim zapoznany. Podobnie jak nie narodzone jeszcze 
niemowlę nie może widzieć domów, drzew, itp. 
Królestwa Bożego=> O którym nawet moi uczniowie mają jeszcze bardzo słabe pojęcie. 

Jan. 3: 4 Człowiek narodzić=> "Gennao", być spłodzonym. 
I narodzić się=> Może chrzest Jan w jaki sposób symbolizuje narodzenie. 

Jan. 3: 5 Narodził z wody=> Został usprawiedliwiony, przyprowadzony do harmonii z Bogiem, jak to było 
wyrażone przez chrzest Jana. 
I z ducha=> Przy pierwszym zmartwychwstaniu. 
Nie może wejść=> "Ciało i krew Królestwa Bożego (na duchowym poziomie) odziedziczyć nie 
może", 1 Kor.15:50. 

Jan. 3: 6 Narodziło z ducha=> Będąc wpierw spłodzonym od Boga (mocą Jego), "Bóg jest duchem", Jan 
4:24. 
Duch jest=> Istotą duchową, a nie ciałem, jak ludzie, widzialnymi. "Jeszcze się nie objawiło czym 
będziemy, lecz będziemy Jemu podobni", 1 Jana 3:2. 

Jan. 3: 7 Znowu narodzić=> Spłodzony przez Słowo Boże, ożywiony przez ducha, rozwinięty przez 
umiejętność i czynność. 

Jan. 3: 8 Wiatr=> Wyraz grecki "pneuma" znaczy niewidzialna siła. 
Wieje=> Wykonywa niewidzialny wpływ. 
Skąd przychodzi=> "Mimo, że drzwi były zamknięte ... przyszedł Jezus i stanął w pośrodku", Jan 
20:19. 
Dokąd idzie=> "Ale On znikł im sprzed oczu", Łuk.24:31. 
Tak jest każdy=> Również niewidzialną, a nawet silniejszą jest każda istota duchowa, jak to jest 
pokazane w cudownych ukazaniach się naszego Pana po Jego zmartwychwstaniu. 
Narodził z ducha=> "A my (apostołowie i inni z Wieku Ewangelii) będziemy przemienieni", 1 
Kor.15:51. 

Jan. 3: 9 Jakoż to być może?=> Istota niewidzialna, a jednak posiadająca moc. 

Jan. 3:10 Tyś jest nauczycielem=> Zaznajomionym z opisami Pisma Świętego o Elizeuszu i jego słudze, o 
oślicy Balaama i o podobnych wydarzeniach. 
A tego nie wiesz=> Że duch może być obecny, a jednak niewidzialny. 

Jan. 3:11 Cośmy widzieli=> Naszego Pana społeczność z Ojcem, gdy był w przedludzkim stanie, była 
dość jasno odbitą w Jego umyśle, gdy stał się ciałem, i dlatego mógł powiedzieć: "Cośmy 
widzieli, świadczymy". 

Jan. 3:12 Gdym wam powiadał=> Przez cuda i w różny sposób z braku waszej zdolności, by pojąć i ocenić 
rzeczy duchowe. 
Ziemskie rzeczy=> Które rozumiecie i możecie pojąć. 
A nie wierzycie=> Niedostatecznie przekonani jesteście byście mogli stać się moimi uczniami. 
Powiadam wam=> Którzy nie jesteście spłodzeni z ducha świętego. 
Niebiańskie=> O których wy nic nie wiecie. 

Jan. 3:13 Nikt nie wstąpił do nieba=> "Ciało i krew królestwa Bożego (na duchowym poziomie) nie 
odziedziczy", 1 Kor.15:50. "Dawid nie wstąpił do nieba", Dz.Ap.2:34. Przeto nikt nie może 
potwierdzić Jezusa świadectwa. "Wszyscy są w grobach", Jan 5:28. 
Tylko Syn Człowieczy=> Chrystus, który stał się według prawa synem Adama, może sam 
rozumieć rzeczy niebiańskie. 
Który jest w niebie=> Te słowa nie znajdują się w starych manuskryptach. 

Jan. 3:14 Wywyższony=> Musi zająć miejsce grzesznika, aby cały rodzaj ludzki skażony przez grzech, a 
przez to umierający, mógł wiarą spojrzeć na Jezusa i być uleczonym. "A ja, gdy nad ziemią 
zawisnę, wszystkich do siebie pociągnę", Jan 12:32. 

Jan. 3:15 Kto Weń wierzy=> Chrystus Pan nic nie mówił odnośnie zbawienia z powodu nieświadomości. 
Nie zginął=> Pan Jezus nie wspominał ani słowa o wiecznych mękach. 

Jan. 3:16 Bóg umiłował świat=> "Bóg zaleca swoją miłość ku nam", Rzym.5:8. Nauka ortodoksyjna mówi, 
że Jezus tak umiłował świat, że stanął między nami a rozgniewanym Bogiem i z tego powodu 
otrzymał karę. Bóg umiłował miłością zwaną "agape", która nie szuka wzajemności tak od 
Kościoła, jak i od całego rodzaju ludzkiego. 
Dał Jednorodzonego=> Na upokorzenie i śmierć ofiarniczą, i tylko rodzice miłujący swe dzieci 
najlepiej mogą ocenić i zrozumieć taką cenę. 
Syna=> "Początek stworzenia Bożego", który dobrowolnie współdziałał w planie Bożym. 
Kto Weń wierzy=> Zastosuje odpowiedni do wiary charakter. 
Nie zginął=> Nie był wiecznie zatracony. 

Jan. 3:17 Bóg posłał=> Luter nazywa ten wiersz "małą Biblią". 



Sądził świat=> Posłanie Syna znaczy Jego przedludzkie istnienie. Świat już był pod 
przekleństwem, a "Syn Człowieczy nie przyszedł aby zatracić, ale zbawić". 
Świat przez Niego=> Jako przedstawiciela Ojca. 
Był zbawiony=> Gdy stał się człowiekiem, a nie tylko przez samo stanie się ciałem, aby świat był 
zachowany od ciążącego nad nim przekleństwa. 

Jan. 3:18 Kto nie wierzy=> Nie przyjmuje Prawdy. 
Już jest osądzony=> W Adamie sześć tysięcy lat temu. Podobnie dziać się będzie w Tysiącleciu, 
jak dzieje się teraz. 

Jan. 3:19 Ten ci jest sąd=> Żydzi, którzy przy pierwszym przyjściu Chrystusa odrzucili Go, nie otrzymają 
tak przyjaznych warunków i sposobności jak inni ludzie. 
Światłość przyszła=> "Ten ci (Jezus) był światłością prawdziwą", Jan 1:9. 
Umiłowali ciemność=> Ostateczny wyrok w sprawie każdego człowieka zgodny będzie z jego 
wolą wyrażoną w jego postępowaniu. 

Jan. 3:20 Nienawidzi światłości=> Nienawidzili i wzgardzili miłym obliczem Pana. To wyrażenie używa się 
niekiedy przy tyrańskim traktowaniu męża lub żony, dożywotnich towarzyszy. To była przyczyna, 
dla której nauczeni w Piśmie ukrzyżowali Chrystusa. Nominalni chrześcijanie gardzą 
prawdziwymi i zdaje im się, że wyznanie zupełnego poświęcenia się Bogu jest hipokryzją. Nawet 
i tacy, którzy częściowo zostali oświeceni, nie mogą znieść jasnego światła Ewangelii, ale raczej 
wolą pewną dozę ciemności. Saul nienawidził Dawida. Źli książęta babilońscy nienawidzili 
Daniela. "Niech światłość wasza świeci przed ludźmi". 

Jan. 3:22 I chrzcił=> Chrztem Janowym. 

Jan. 3:23 Wiele wód=> Stawy dość głębokie i odpowiednie do chrztu. Gdyby Jan tylko kropił tych, co się 
nawrócili i przyszli do chrztu, to nie byłoby potrzeba wiele wody. 

Jan. 3:24 Jan=> Typ na prawdziwy Kościół w czasie żniwa. 

Jan. 3:29 Jest oblubieniec=> "Bom was przygotował, abym was wystawił czystą panną jednemu mężowi 
Chrystusowi", 2 Kor.11:2. 
Wypełnione jest=> Zupełna prostota i zaparcie siebie dla sprawy Bożej stanowiło wyższość 
moralną Jana. 

Jan. 3:30 On musi wzrastać=> Jezus wyobrażający uwielbionego Chrystusa. 
A mnie=> Jana, figura na Chrystusa w ciele. 
Musi ubywać=> Pod względem wpływu i liczby, w miarę jak czas ucisku się zbliża. 

Jan. 3:32 Widział i słyszał=> W niebie, zanim stał się człowiekiem. 

Jan. 3:33 Bóg jest prawdziwy=> Dlatego każdej obietnicy Jego można zupełnie zaufać. 

Jan. 3:34 Ducha pod miarą=> Ograniczoną miarę. 
Mu nie daje=> Ponieważ Jezus jest Głową Kościoła, a według figury wszystek olej był wylewany 
na głowę. 

Jan. 3:36 Żywot wieczny=> Prawo, albo przywilej żywota, którego Bóg udziela jako dar. 
Kto nie wierzy=> Kto się tym nie interesuje. 
Nie ogląda żywota=> Zupełnego, doskonałego, wiecznego życia. 
Gniew Boży=> Przekleństwo, śmierć. 
Zostaje nad nim=> Trwa w dalszym ciągu. To jest sprzeczne z nauką uniwersalistów. 

Jan. 4: 1 Uczniów chrzcił=> Chrztem Jana, który był wyłącznie dla Żydów. 

Jan. 4: 6 Studnia Jakubowa=> Miała średnicę osiem stóp, a sto stóp głębokości. 
Siedział na studni=> Dla odpoczynku, gdyż Jezus, będąc zmęczony, nie używał cudownego 
sposobu przywrócenia sobie sił. 

Jan. 4: 7 Której rzekł=> To wskazuje, iż zniżył się do niskiego stanu ludzkiego. 

Jan. 4: 9 Z Samarytanami=> Z poganami nie obcowali, gdyż byli uważani przez Żydów za psów, istoty 
wstrętne, a siebie jako typowo czystych. 

Jan. 4:10 Dar Boży=> Te same słowa wymawiane są przez wschodnich sprzedawców i roznosicieli wody. 
Żywą wodę=> Płynącą, zawsze świeżą, a nie stojącą. Wodę żywota w zadowoleniu serca, 
orzeźwiającą nadzieję żywota przez wiarę w Chrystusa jako Zbawiciela. 

Jan. 4:14 Onę wodę=> Prawdę, przez którą dochodzimy do żywota wiecznego. 
Nie będzie pragnął=> Mając społeczność z Ojcem Niebiańskim i Odkupicielem. 
Studnią wody=> Gdy we właściwym czasie te źródła zostaną połączone, wtedy wypełni się co 
jest przepowiedziane: "Z jego głębi .. wypłyną rzeki wody żywej", Jan 7:38. Ta rzeka żywota 
jeszcze nie płynie. 
Ku żywotowi wiecznemu=> Nieśmiertelności. 

Jan. 4:21 Idzie godzina=> Podczas Zielonych Świąt przyszła. 

Jan. 4:22 Co nie wiecie=> Ten stan w naszych czasach opanował wielką liczbę nominalnego 
chrześcijaństwa. 



Jest z Żydów=> W tym znaczeniu, że nasz Pan był Żydem i że ci, co najpierw przynieśli 
poselstwo pojednania, to jest Ewangelię do pogan, byli Żydami i prawdopodobnie w Tysiącleciu 
przez ten sam przewód spłyną błogosławieństwa na wszystkich ludzi. 

Jan. 4:23 Prawdziwi chwalcy=> Ci, co wierzą w Boga i miłują Go. 
W duchu=> Dobrowolnie, przez ocenienie Boskich zasad. Tego rodzaju chwalenie Boga było 
niemożebne dopóki nie dany był duch święty. 
I Prawdzie=> Nie tacy, co boją się wstąpić do Jezusa służby. Duch jest, który prowadzi we 
wszelką Prawdę. Ostatecznie ci, co nie zechcą dojść do zupełnej i absolutnej harmonii ze swoim 
Stwórcą, zostaną wytraceni, jako niegodni dalszych łask i egzystencji. "Grzeszników Bóg nie 
wysłuchuje", Jan 9:31. "Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie", Jan 14:6. 

Jan. 4:24 Bóg jest duch=> Niewidzialna, wszechmocna istota duchowa. 
I w  Prawdzie=> Chwalić inteligentnie. 

Jan. 4:34 Który mnie posłał=> Chrystus nigdy nie twierdził, że jest równy Bogu w mocy. 
Dokonał sprawy Jego=> Wykonanie wszystkich zarysów planu Bożego zostało złożone w ręce 
Chrystusa. 

Jan. 4:35 Ku żniwu=> Żniwo Wieku Żydowskiego. 

Jan. 4:36 A kto żnie=> Podczas czasu żniwa właściwą rzeczą jest żąć, a nie stać. 

Jan. 4:38 Posłał żąć=> "Zapuść sierp twój a żnij, bo tobie przyszła godzina, abyś żął", Obj.14:15. 

Jan. 4:44 W ojczyźnie swojej=> Na zasadzie, że "odległość zwodzi". 

Jan. 4:50 Idź, syn twój żyje=> Uczynił to, żeby wzmocnić wiarę dworzanina królewskiego. 

Jan. 5: 2 Sadzawka=> Teraz ją nazywają Sadzawką Dziewic. Jest ona zasilana przez źródła, które 
sprawiają, że woda w pięciu minutach podnosi się do dwunastu cali i znów tak szybko opada. 
Betesda=> Co znaczy Dom Miłosierdzia. 
Pięć ganków=> Zbudowane jako sanatorium dla użytku tych, co chcieli skorzystać, gdy woda 
poruszała się. 

Jan. 5: 3 Którzy czekali=> Ostatnich siedem wyrazów tego wiersza nie ma w najlepszych rękopisach 
greckich i Wulgaty. 

Jan. 5: 5 Niektóry człowiek=> Prawdopodobnie ze wszystkich, którzy się tam znajdowali, najwięcej 
zasługiwał na względy. 

Jan. 5: 6 Chcesz być zdrów?=> Chrystus w rozmowie z chorym zapytał go, czy chce być uzdrowiony, aby 
sam w tej sprawie zadecydował. 

Jan. 5: 7 Poruszona woda=> Wypływała ona ze źródła i wydzielała z siebie gazy, którymi woda była 
przesycona. Tego rodzaju źródła znane są w różnych częściach świata. 

Jan. 5: 8 Rzekł mu=> Lecz nie innym. To pokazuje, że Jezusa misją nie było uleczenie wszystkich 
chorych jacy znajdowali się w Palestynie, lecz tylko głosić Ewangelię. 

Jan. 5: 9 On człowiek=> Greckie "ekinos", jak jest w wyrażeniu "gdy on duch". 
Był sabat=> Typ na Tysiąclecie. 

Jan. 5:11 Nie grzesz więcej=> Uwolnienie od potępienia Adamowego sprowadza nową odpowiedzialność. 

Jan. 5:17 Dotąd pracujcie=> Bóg wybierał członków Kościoła naznaczając ich charakterystykę. 
I ja pracuję=> Kończąc rozpoczęte dzieło przez Ojca. 

Jan. 5:18 Ojca swego=> Żydzi nigdy nie mogli mieć wyższych pretensji, jak tylko nazywać siebie sługami 
Bożymi. 

Jan. 5:19 Nie może od siebie=> Chrystus nie rościł prawa, by równym być Bogu. 

Jan. 5:20 Miłuje=> "Fili", ma uczucia dla Niego. 
Wszystko=> Licząc w to i "Objawienie, które Mu Bóg dał".  
Większe sprawy=> Praca, jaka była wykonywana po zesłaniu ducha świętego odnosiła się raczej 
do duchowych rzeczy aniżeli do cielesnych. 

Jan. 5:21 I ożywia=> Przy zmartwychwstaniu. 

Jan. 5:22 Nikogo nie sądzi=> Jego sprawiedliwy sąd - kara śmierci - został wypowiedziany rodzajowi 
ludzkiemu w Adamie. 
Lecz dał=> Od chwili zmartwychwstania Jezusowi. 
Wszystek sąd=> Nad Izraelem przy końcu Wieku Żydowskiego kościoła. Nad oblubienicą teraz, 
a w Tysiącleciu światu jako Jego dzieciom pod bardziej przyjaznymi warunkami. Święta 
inkwizycja, czyli sąd śledczy w sprawach dotyczących moralności i rzeczy duchowych, w których 
inkwizycja papieska okazała się okrutnym, strasznym i bluźnierczym naśladownictwem. 
Synowi=> W części jako Pośrednikowi i w części jako przedstawicielowi Ojca. Ponieważ Jezus 
nie wyrokował w sprawie potępienia rodzaju ludzkiego, może obcować z ludźmi mimo ich 
niedoskonałości. "Nauka, którą głosiłem, ona go sądzić będzie w dniu ostatecznym", Jan 12:48. 

Jan. 5:23 Czcili Syna=> Dlatego, że jest przedstawicielem Boga Jehowy. Dlatego, że jest Jednorodzonym 
oraz z przyczyny Jego wierności, pokory i poddania się. 
Nie czci Ojca=> Nie można się w tym dopatrzeć, ażeby Syn był Ojcem, albo Ojciec Synem. 



Jan. 5:24 Na sąd=> "Krisis", sąd. W tysiącletnim dniu sądu, albo próby, nie będzie miał działu. "Zmiłuję się 
nad nimi, jako zmiłowywa się Ojciec nad synem swoim, który mu służy", Mal.3:17. 
Ale przeszedł=> Zostało mu to przypisane. 

Jan. 5:25 I teraz jest=> Tych słów nie ma w synaickim rękopisie. 
Umarli=> Bez względu czy zamknięci w celi, czy też znajdujący się na dziedzińcu więziennym. 
Usłyszą głos=> Stopniowo, przepis za przepisem. Chrystus zawoła ich, by się przebudzili i 
przyszli do zupełnego poznania Boga i do sposobności otrzymania żywota wiecznego. Gdy 
ostatni człowiek w ten sposób usłyszy, "hades" - grób - zostanie zniszczony, lecz śmierć 
pozostanie tak długo, dopóki będzie trwała niedoskonałość. 
Syna Bożego=> Lecz nie żargon sprzecznych ze sobą sekt. 
A kto usłyszy=> Okaże się posłusznym. 

Jan. 5:26 Żywot w sobie=> Życie wrodzone, samo istniejące, nieśmiertelność, natura nie podlegająca 
śmierci, ani zależną jest od jakichkolwiek warunków bytu, lub w jaki sposób zależna w 
czymkolwiek. 

Jan. 5:27 I dał Mu=> Od czasu, gdy Pan zmartwychwstał. 
Sąd czynić=> Nad Izraelem przy końcu Wieku Żydowskiego kościoła. Nad oblubienicą teraz, a w 
Tysiącleciu światu jako Jego dzieciom pod bardziej przyjaznymi warunkami. Święta inkwizycja, 
czyli sąd śledczy w sprawach dotyczących moralności i rzeczy duchowych, w których inkwizycja 
papieska okazała się okrutnym, strasznym i bluźnierczym naśladownictwem. 

Jan. 5:28 W grobach=> "O, grobie! będę skażeniem twoim", Ozeasz 13:14. "Śmierć i piekło wydało 
umarłych swoich". "Jeślibym posłał sobie w grobie i tam żeś przy mnie", Ps.139:8 (to oznacza 
nieograniczoną moc Bożą nad umarłymi). 

Jan. 5:29 Dobrze czynili=> Według Bożej oceny przez nienawidzenie ducha światowego, przez usuwanie i 
oddalanie od siebie pokus grzechu, przez zgromadzanie się z ludem Bożym i przez codzienne 
badanie Słowa Bożego. 
Powstanie=> Wyzwolenie od śmierci. 
Do żywota=> Zmartwychwstanie Kościoła (Ciała Chrystusowego), Wielkiego Grona, ojców 
świętych. 
Źle czynili=> Nie poświęcili się zupełnie i postępowanie ich w doczesnym żywocie nie mogło 
otrzymać pochwały od Pana, a przez to nie zasłużyli na żywot wieczny. 
Na powstanie=> Zupełne podźwignięcie ze śmierci na sąd. 
Sądu=> "Krisis", przez proces stopniowy pod ćwiczeniem i nagradzaniem w Tysiącleciu. Gdyby 
momentalnie zostali wzbudzeni doskonałymi, doskonałe posłuszeństwo byłoby wymagane, a 
większość nie będąc świadomą o korzyściach sprawiedliwości, upadłaby i powstali z grobów w 
ten sposób nie mogliby siebie poznać. Nie byłoby tam wiele do pełnienia służby kapłańskiej dla 
Kościoła, ani nie byłoby w takim razie potrzeba całego tysiąca lat próby. Że absolutna 
doskonałość nie jest potrzebną do próby, jest dowiedzioną przez sąd Kościoła. 

Jan. 5:30 Jak słyszę, tak sądzę=> To wskazuje, że przeznaczenie tych, co idą na sąd, nie jest naprzód 
postanowione. 
Który Mnie posłał=> Jako swego przedstawiciela. 

Jan. 5:35 Świecą gorejącą=> Pochodnią. Tu jest użyty inny wyraz niżeli tam, gdzie stosuje się do naszego 
Pana i jest powiedziane o Nim jako "światłości świata". 
Do czasu=> Kiedy ogłosił obecność Mesjasza. 

Jan. 5:37 Osoby Jego nie widzieliście=> Naturalnymi oczami. "Teraz już Go znacie i widzieliście Go" 
oczami wiary, Jan 14:7. 

Jan. 5:39 A one pisma=> To samo Pismo Święte, które badacie z uprzedzeniem i w zaślepieniu. 

Jan. 5:40 Przyjść nie chcecie=> Możebne, że w Tysiącleciu będzie też tak z niektórymi jak to jest obecnie. 

Jan. 5:43 W imieniu Ojca=> Jako Jego przedstawiciel. 
Jeśliby inny=> Samo chwalcom najlepiej się powodzi. 
W imieniu swoim=> Chełpliwie (we własnym imieniu). 
Onego przyjmiecie=> Tak świat uczynił. 

Jan. 5:44 Jeden od drugiego=> Jak to czyni klasa Wielkiego Grona. "Nie nazywajcie się mistrzami", 
Mat.23:8. 

Jan. 5:45 Mojżesz=> Który był użyty do przyprowadzenia Żydów pod Prawo Przymierza, zaś Chrystus był 
użyty, ażeby ich uwolnić spod tegoż Prawa. 

Jan. 5:46 On o mnie pisał=> Na przykład w urządzeniach jubileuszowych. 

Jan. 6: 5 Wielki lud=> W pewnym względzie reprezentuje rodzaj ludzki w Tysiącleciu. 
Rzekł do Filipa=> Którego mieszkanie nie było daleko od tego miejsca. 
Aby ci jedli=> Powinniśmy być zawsze gotowi rozdawać nasze zapasy Prawdy Bożej. Powinno 
być dla nas dostatecznym by wiedzieć, że ktoś pragnie i łaknie sprawiedliwości. 

Jan. 6: 7 Za dwieście groszy (denarów)=> Około 32 dolary według kursu w roku 1905. 



Jan. 6: 9 Ale cóż to jest?=> Pan używa nieraz jąkatych mówców i nierozumnych uwag niektórych ze 
swoich naśladowców za podstawę do dania im i innym ludziom błogosławieństwa. 

Jan. 6:10 Około pięciu tysięcy=> Jednak Jezus, gdy był głodny i był kuszony, nie chciał w cudowny sposób 
zaspokoić swojego głodu. 

Jan. 6:11 Błogosławił=> Złożone dziękczynienia w rzeczywistości sprowadziły błogosławieństwo na 
pokarm. 
Dawał uczniom=> Wyobraża Małe Stadko w Tysiącleciu. Pan Jezus mógł to uczynić bez ich 
pomocy (lecz chodził o to, aby i oni mieli udział w pracy Pańskiej wtedy i w przyszłości dla 
ludzkości w udzielaniu jej życia). 

Jan. 6:12 Byli nasyceni=> Prosty pokarm prędzej nasyca i jest pod każdym względem lepszy. Ludzie, 
którzy zaprzeczają możliwości cudu, nie zaprzeczą, że byłoby możebnym dla tego zboża, z 
którego był uczyniony chleb i z onych ryb mogłyby w naturalny sposób rozmnożyć się na tyle, że 
wystarczyłoby na nakarmienie wiele razy więcej ludu. 
Zbierzcie ułomki=> Nie te, które pozostały nie dojedzone przez ludzi, ale te, które Pan łamał, 
błogosławił i rozdawał uczniom. 
Nie zginęło=> Co by to nie było: pokarm, odzienie, czas lub pieniądz. 

Jan. 6:13 Koszów dwanaście=> Aby nic z tego co Bóg udzielił dla swego ludu, nie było zmarnowane. Ci, 
co udzielali innym w rezultacie sami otrzymali obfitość. Którzy najwięcej starają się karmić innych 
"chlebem żywota", sami są najobficiej zaopatrywani. 
Ułomków=> Lecz nie pozostałe okruszyny, które lud nie zjadł, lecz te, które były łamane a nie 
rozdane. 

Jan. 6:15 Uczynili królem=> Przed właściwym czasem, który nastał w roku Pańskim 33, gdy Jezus objawił 
się Żydom za ich króla, zanim nadszedł czas, aby wypowiedzieć wyrok nad domem izraelskim 
("oto dom wasz pusty zostanie" oraz "kamień na kamieniu nie zostanie" ze świątyni). 

Jan. 6:17 Wszedłszy do łodzi=> Wyobraża prawdziwy Kościół Chrystusowy i doświadczenia przez jakie 
przechodziły podczas Wieku Ewangelii. 
A już było ciemno=> Wyobraża wczesny poranek Tysiąclecia. "Bóg poratuje go zaraz z 
poranku". 

Jan. 6:18 Morze burzyło się=> Wyobraża wzburzone morze niezrównanego dotąd ucisku, przez jaki świat 
musi przejść. 

Jan. 6:19 Chodzącego po morzu=> Sposób Jezusa drugiego przyjścia (obecności) różni się od sposobu, 
jaki jest oczekiwany. 
Przybliżającego się=> To wyobraża wtórą obecność Chrystusa. 

Jan. 6:20 On im rzekł=> Wyobraża Kościół w ciele podczas żniwa. 
Nie bójcie się=> Jest to przywilejem poświęconych dzieci Bożych, by byli wesołymi, 
szczęśliwymi i zadowolonymi nawet w przykrych warunkach, bo wszystkie rzeczy podlegają 
Boskiej kontroli, przeto są one zamierzone, aby działały jedynie dla ich dobra. 

Jan. 6:21 Do której jechali=> Gdy Kościół zostanie połączony za swym Panem, natenczas wszystkie burze 
życiowe, próby, trudności i przeciwności skończą się, a nastanie pożądany stan wiecznej 
szczęśliwości. 

Jan. 6:27 Sprawujcie pokarm=> Rzeczy niebiańskie dotąd jeszcze nieznane. 
Ojciec zapieczętował=> "Duchem świętym obiecanym" (Efez.1:13), że gdy zwycięży i przejdzie 
potrzebną próbę, Bóg uczyni Jezusa uczestnikiem Boskiej natury. Dowód synostwa jest przez 
danie Mu mocy. 

Jan. 6:28 Sprawy Boże=> Sprawy, które by podobały się Bogu. 

Jan. 6:29 Sprawa Boża=> Uczynek przyjemny Bogu. 
Abyście wierzyli=> Umysłem i sercem. "Sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia", 
Rzym.10:10. 

Jan. 6:30 Co za znak uczynisz?=> Bo nakarmienie pięciu tysięcy ludzi nie uważamy za nadzwyczajny cud. 
Może co innego masz do pokazania? 

Jan. 6:31 Jedli mannę=> Mojżesz uczynił podobny cud do Twego. 

Jan. 6:35 Do mnie przychodzi=> Spragniony i zgłodniały sprawiedliwości, by osiągnąć żywot wieczny. 

Jan. 6:37 Do mnie przyjdzie=> Gdy zostanie przyciągnięty przez Ojca Słowem Prawdy. 

Jan. 6:38 Zstąpił z nieba=> Gdziem był przedtem w duchowym ludzkim stanie. 
Wolę Onego=> To wyrażenie winno być u każdego prawdziwego dziecka Bożego. 
Który mnie posłał=> Ojciec i Chrystus nie są jedną osobą. 

Jan. 6:39 Co mi dał=> Często jest mowa w Piśmie o Małym Stadku jako zostało dane Jezusowi, zaś o 
rodzaju ludzkim jest mowa, że został kupiony drogocenną Jego krwią. 
Abym=> Był Ojca przedstawicielem. 

Jan. 6:40 Aby każdy=> Członek rodzaju ludzkiego podczas restytucji. 
Kto widzi Syna=> Którego oczy zostały otwarte jak Pan Bóg obiecał przez proroków. 



Jan. 6:42 Syn Józefa=> Zaś złe duchy świadczyły o Jezusie: "Tyś jest Syn Boży", Marek 3:11. 

Jan. 6:44 Przyjść do mnie=> W wieku ewangelicznym. 
Pociągnie=> Do mnie przyciągnie przez danie mu znajomości Prawdy. 
Ja go wzbudzę=> Wywyższę go. 
W ostateczny dzień=> Wcześniej, bo na początku siódmego tysiącletniego dnia. 

Jan. 6:45 Wyuczeni od Boga=> "Oto ja wyrzezę na nim rzezanie, mówi Pan Zastępów", Zach.3:9. 
Od Ojca=> Chrystus nie czynił siebie być równym Bogu w mocy. 

Jan. 6:46 Nie iżby kto=> Naturalnymi oczami "nie ujrzy mnie człowiek, aby żywy został", 2 Moj.33:20. 
"Którego nikt z ludzi nie widział, ani widzieć może", 1 Tym.6:16. 
Oprócz Tego=> Społeczność, którą Chrystus miał z Ojcem zanim stał się człowiekiem, przyszła 
Mu na pamięć, że mógł powiedzieć: "A com słyszał i widział świadczę", Jan 3:32. 

Jan. 6:47 Żywot wieczny=> Przez spłodzenie do duchowej natury. 

Jan. 6:49 Jedli mannę=> Manna w złotym naczyniu w cudowny sposób była zachowana od zepsucia w 
Arce Przymierza. Możebne, że ona reprezentowała ciało Jezusa. Czasza manny wyobraża także 
"skrytą mannę" - nieśmiertelność. 

Jan. 6:50 Ten jest chleb=> Figuruje chleb przaśny jedzony z barankiem wielkanocnym. 

Jan. 6:51 Ciało moje=> Życie ludzkie. "Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami", Jan 1:14. "Aleś mi 
ciało przysposobił", Żyd.10:5. "A chociaż my znaliśmy Jezusa według ciała, lecz teraz więcej Go 
nie znamy", 2 Kor.10:5. 
Które ja dam=> Na zawsze, dla celu, dla którego było mi dane. 

Jan. 6:53 Jedli ciała=> Przyswajać sobie ofiarowane człowieczeństwo. 
Nie macie żywota=> Doskonałego życia. 
W sobie=> "Heauton", jak jest w wyrażeniu: "nie będzie mówił o sobie". 
______________________  
MANNA - 13 KWIETNIA 
---------------------- 
Chętnie, drogi Panie, spożywamy (przyswajamy dla swoich potrzeb) zasługę Twojej czystej 
natury ofiarowanej za nas - dla naszego usprawiedliwienia. Chętnie też chcemy uczestniczyć z 
Tobą w kielichu cierpień, zdając sobie sprawę z ważności błogosławionego przywileju cierpienia 
z Tobą, by w czasie właściwym także i panować z Tobą; być z Tobą umarłymi, ażeby w 
przyszłości wiecznie z Tobą żyć; być takimi jak Ty i dzielić z Tobą miłość i chwałę jako Twoja 
Oblubienica. Ach! Żebyśmy mogli być wierni, nie tylko w przyjmowaniu symbolu, ale także w 
rzeczywistości. Błogosławiony Panie, słuchamy Twego Słowa, mówiącego "Kielichci, który ja 
piję, pić będziecie i chrztem, którym ja się chrzczę, ochrzczeni będziecie". Panie, sami z siebie 
nie jesteśmy zdolni do takiej ofiary, lecz łaska Twoja nam wystarcza, ponieważ jesteśmy 
całkowicie Twoi, teraz i na zawsze. 
---------------------- 

Jan. 6:54 W ostateczny dzień=> Na początku siódmego tysiącletniego dnia. 

Jan. 6:57 Posłał Ojciec=> Jako swego przedstawiciela. 

Jan. 6:58 Ten ci jest chleb=> Prawda, na której polega żywot wieczny. 

Jan. 6:62 Syn Człowieczy=> Chrystus, który stał się synem Adama według prawa przez Marię. 

Jan. 6:63 Słowa, które mówię=> "Wdzięczność rozlała się po wargach Twoich", Ps.45:3. Wszyscy Mu 
przytakiwali i dziwili się wdziękowi słów płynących z ust Jego", Łuk.4:22. "Kropić będzie jako 
deszcz nauka moja, jako drobny deszcz na zioła, a jako krople na trawę", 5 Moj.32:2. 
Duch są=> One wyrażają wolę, umysł, ducha Bożego. Abyśmy mogli być napełnieni duchem, 
musimy "jeść" Słowo Prawdy. 

Jan. 6:66 Wielu uczniów odeszło=> Nauka naszego Pana była zamierzona otrząsnąć jedną klasę ludzi, by 
utrzymać drugą. To samo stałoby się i dziś w różnych kościołach, że słudzy ewangeliczni 
zdziesiątkowaliby swoje zgromadzenia gdyby głosili całą Prawdę. Tego rodzaju doświadczenie 
stało się około Wielkanocy. Jest to czas, w którym lud Boży może przechodzić większe 
niebezpieczeństwa potknięcia się. 
Z Nim nie chodzili=> Z powodu, iż twierdził, że egzystował, zanim stał się człowiekiem. 

Jan. 6:70 Obrał dwunastu=> Jako swoich apostołów, lecz bez zastępców. Wszyscy oni byli braćmi, nie 
było żadnej siostry. Byli oni figurowani przez dwanaście źródeł wód w Elim. 
Jeden jest diabeł=> Prawdopodobnie, że dla Judasza nie ma nadziei zbawienia. 

Jan. 7: 4 Takie rzeczy=> Zdolny dać żywot wieczny. 
Objaw się=> Nie postępuj tak, jakbyś obawiał się stracić życie. 

Jan. 7: 5 Bracia Jego=> Krewni, kuzyni. 

Jan. 7: 6 Zawsze jest=> Nic nie stoi wam na przeszkodzie, abyście szli, kiedy zechcecie. 

Jan. 7: 7 Mnie nienawidzi=> Jeżeli nie spotkamy żadnej przeszkody w świecie, to dlatego, że może nie 
jesteśmy dość wierni w Słowie Bożym. 



Jan. 7: 8 Idźcie wy=> Największymi przeciwnikami naszego Pana nie byli ludzie niewierzący, lecz 
niewierni wyznawcy świętobliwości. 
Ja jeszcze nie pójdę=> Nie jest rzeczą właściwą ani rozumną dla ludu Bożego bez potrzeby 
narażać się na niebezpieczeństwo. 
Mój czas=> Mojej śmierci 14 dnia miesiąca Nisan. 

Jan. 7:14 Do kościoła=> Wiedział, że faryzeusze starali się Go zabić przy takiej okazji (gdyby wszedł w 
zwykły dzień). 

Jan. 7:15 Nie uczył=> Podobnie ojcowie święci od początku okażą się szczególnymi w wielu rzeczach, jak 
było mówione o Jezusie Chrystusie. 

Jan. 7:16 Ale Tego=> Jak pisze w pismach Starego Testamentu. 
Który mnie posłał=> Chrystus nie rościł sobie prawa być równym Bogu. 

Jan. 7:19 Czyż Mojżesz=> Przez którego Żydzi zostali przyprowadzeni pod Zakon, a przez Chrystusa 
zostali spod niego uwolnieni. 
Nie przestrzega=> "Z uczynków Zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało przed obliczem 
Jego", Rzym.3:20. 

Jan. 7:20 Diabelstwo masz=> Zły duch świadczył inaczej niżeli lud. "Wiem kim jesteś, żeś święty Boży", 
Marek 1:24. 

Jan. 7:23 W sabat=> Typ na Tysiąclecie. 

Jan. 7:30 Godzina Jego=> I śmierci to dzień 14 miesiąca Nisan. Bóg naznaczył czasy i chwile, które są 
ważnymi w Jego planie. 
Nie nadeszła=> Księżyc, typ na Prawo Zakonu, a zatem i typ na naród żydowski jeszcze nie był 
w pełni. 

Jan. 7:33 Szukać mnie=> Przez osiemnaście stuleci Wieku Ewangelii. 
Ale nie znajdziecie=> Aż powiecie: "Błogosławiony ten, który idzie w imieniu Pańskim", 
Mat.23:39. 

Jan. 7:35 Do rozproszonych=> Dwunastu przedstawicieli pokoleń żydowskich. 

Jan. 7:37 Dzień wielki=> Dzień ofiarowania wody. 
Stanął i wołał=> Możebne w czasie, gdy woda ze złotego dzbana była wylewana na ołtarz. 
Jeśli kto pragnie=> Odpoczynku, spokoju, radości i społeczności. 
Niech przyjdzie i pije=> "Pili z Opoki duchowej, która za nimi szła", 1 Kor.10:4. 

Jan. 7:38 Wierzy we mnie=> Gdy zostanie napełniony duchem, a tym sposobem stanie się "źródłem wody 
wytryskującej ku żywotowi wiecznemu", Jan 4:14. 
Z żywota jego=> Z Ciała Chrystusowego, gdy zostanie skompletowane, z ust Mesjasza w 
chwale. 
Popłyną rzeki=> W Tysiącleciu dosięgną wszystkich zakątków ziemi. 
Wody żywej=> Prawda, przez którą ludzie mogą otrzymywać żywot. "Znajomość chwały 
Pańskiej napełni wszystką ziemię", Abakuk 2:14. 

Jan. 7:39 Nie był jeszcze dany=> Jedynie Pan Jezus go otrzymał. To nam tłumaczy ważność nauki 
Chrystusowej danej nam przez pisma apostołów. 
Nie był uwielbiony=> Duch święty nie mógł być dany Kościołowi prędzej, aż okup za rodzaj 
ludzki był formalnie przedstawiony w rzeczywistej Świątnicy Najświętszej w samym niebie. Fakt, 
że odtąd duch święty był dany, jest dowodem, że Jezus został uwielbiony. 

Jan. 7:43 Rozerwanie=> Między szczerymi a nieszczerymi. 

Jan. 7:46 Jako ten człowiek=> Doskonały człowiek Jezus Chrystus. "Wdzięczność rozlała się po wargach 
Twoich", Psalm 45:3. "Wszyscy Mu przytakiwali i dziwili się wdziękowi słów płynących z ust 
Jego", Łuk.4:22. "Kropić będzie jako deszcz nauka moja, jako drobny deszcz na zioła, a jako 
krople na trawę", 5 Moj.32:2. 

Jan. 7:48 Z książąt=> Jak przy pierwszej obecności Pana, ci, co przyjęli tę uwagę, ślepo postępowali za 
swoimi przewodnikami, a przez to utracili swoje przywileje, tak dzieje się i teraz. 
Z faryzeuszów=> Którzy rościli pretensje, że oni reprezentowali cały system narodu 
żydowskiego. 

Jan. 7:52 Prorok nie powstał=> To nie było prawdą, bo Jonasz był Galilejczykiem. 

Jan. 8:12 Jam światłość=> I "wy jesteście światłością", Mat.5:14. "Bóg się rozświecił w sercach naszych, 
ku rozświeceniu", 2 Kor.4:6. 
Światłość żywota=> Będzie zdolny widzieć rzeczy tak, jak Pan Bóg na nie patrzy. 

Jan. 8:14 Skąd przyszedłem=> Miałem przedtem chwalebną egzystencję. 

Jan. 8:15 Nie sądzę=> Według ciała, ale według ducha. 

Jan. 8:19 Ani Ojca mego=> Nie poznajecie Jego ducha. 

Jan. 8:20 Godzina Jego=> I śmierci to dzień 14 miesiąca Nisan. Bóg naznaczył czasy i chwile, które są 
ważnymi w Jego planie. 

Jan. 8:23 Jam z wysokości=> Gdziem miał chwalebną egzystencję. 



Jan. 8:28 Nauczył mię Ojciec=> Chrystus nie rościł pretensji równym być Bogu. 

Jan. 8:31 Jeżeli zostaniecie=> A nie inaczej. 
Prawdziwie uczniami=> A nie tylko z imienia uczniami. 
______________________  
MANNA - 20 MARCA 
---------------------- 
Boską Prawdę można znaleźć tylko w przewodach wyznaczonych przez Boga, a tymi 
przewodami są: Pan, Apostołowie i Prorocy. Stałe uznawanie doktryn przedstawionych w ich 
natchnionych pismach, studiowanie ich i rozmyślanie o nich, ufanie im bez zastrzeżeń oraz 
wierne przystosowywanie do nich swoich charakterów, jest tym, co stanowi pozostawanie w 
Słowie Pańskim. Jeśli w taki sposób pozostajemy w Słowie Pana, jako poważni i szczerzy 
uczniowie, to istotnie "poznamy Prawdę" i będziemy "mocni w wierze" oraz "gotowi ku daniu 
odpowiedzi… o tej nadziei, która jest w nas", "iżbyśmy bojowali o wiarę raz świętym podaną", 
"on dobry bój wiary … i wyznali dobre wyznanie", niezachwianie "cierpiąc złe, jako dobrzy 
żołnierze Jezusa Chrystusa", aż do końca naszego biegu. 
---------------------- 

Jan. 8:32 Poznacie prawdę=> Będziecie prowadzeni do niej stopniowo. Nie będziecie z tych, co się uczą, 
a nigdy do znajomości Prawdy przyjść nie mogą. 
Was wyswobodzi=> Rozbije okowy grzechu, ciemnoty, przesądu i bojaźni. "Stójcie przeto w tej 
wolności, w której Chrystus uczynił was wolnymi", Gal.5:1. 
 
Zobacz w.31 - MANNA 

Jan. 8:34 Sługą grzechu=> "Byliście zaprzedani pod grzech", Rzym.7:14. 

Jan. 8:36 Prawdziwie wolnymi=> Od potępienia przez pierwotne prawo człowieka, albo przez prawo dane 
na górze Synaj. Uwolni od więzów ludzkich, by mógł się karmić dowolnie Słowem Bożym. Duch 
papiestwa jest zupełnie przeciwny. 
______________________  
MANNA - 12 LIPCA 
---------------------- 
Prawdziwi uczniowie, zważający na naukę Wielkiego Nauczyciela i usiłujący we wszelkich 
sprawach być Jego uczniami, są wolni nie tylko od przesądów i ignorancji, lecz także od służenia 
grzechowi, otrzymując w zamian zdolność właściwego oceniania swoich naturalnych słabości i 
wad oraz zdolność oceniania Boskich myśli - Prawdy. W konsekwencji ta wolność jest 
wolnością, która błogosławi, a nie szkodzi, która sprowadza pokorę w miejsce pychy czy 
chełpliwości, która rozwija cierpliwość w miejsce złości, która powoduje wielkoduszność i 
życzliwość w miejsce złośliwości i samolubstwa, wolnością, która sprowadza radość i pokój w 
miejsce niezadowolenia i gorzkości ducha. Naprawdę, tylko Syn może uczynić nas prawdziwie 
wolnymi. 
---------------------- 

Jan. 8:37 Abyście mię zabili=> Tym sposobem pokazuje, żeście sługami grzechu. 

Jan. 8:38 Com widział u Ojca=> W niebie, zanim stałem się człowiekiem. To dowodzi, że Chrystus nie 
rościł pretensji być równym Bogu. 

Jan. 8:39 Synami Abrahama=> "Jeśli jesteście w Chrystusie, tedyście nasieniem Abrahama", Gal.3:29. 

Jan. 8:41 Z nierządu spłodzeni=> Możebne, że chcieli przez to przytoczyć okoliczności, które miały 
miejsce przed narodzeniem Jezusa. 

Jan. 8:42 Od Boga wyszedłem=> Nie od Józefa, ani Adama. 
On mnie posłał=> Ze stanu, jaki posiadałem przedtem. 

Jan. 8:44 Wyście=> Wszyscy, którzy nie są w harmonii z Bogiem przy Chrystusie. 
Z ojca=> Wyrażenie, że Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi jest niewłaściwe w obecnym czasie. 
Diabła=> Którego istnienie wielu zaprzecza. 
Od początku=> Od stworzenia pierwszych rodziców. 
Ojcem kłamstwa=> Pierwotnie szatan nie miał zwolenników. Wtedy aniołowie nie byli jeszcze 
upadłymi. 

Jan. 8:46 Z grzechu=> Chrystus nie odziedziczył niedoskonałości po swojej matce. 

Jan. 8:48 Diabelstwo masz=> Zły duch świadczył inaczej niżeli lud. "Wiem kim jesteś, żeś święty Boży", 
Marek 1:24. 

Jan. 8:56 Oglądał dzień mój=> Możebne dzień ofiary, której figurował ofiarowanie Izaaka. Zapewne 
pragnął widzieć dzień chwały, "albowiem oczekiwał miasta", Królestwa Chrystusowego. 

Jan. 8:58 Pierwej niż Adam=> Egzystowałem w przedludzkim stanie. 

Jan. 9: 1 Ślepego od urodzenia=> W Palestynie na 200 osób jedna osoba przypadała ślepa (przed 1900 
rokiem). 



Jan. 9: 2 Ślepym się urodził=> Stosownie do teorii Chrystian Science, to on musiałby mieć "złe poczęcie" 
przed swoim urodzeniem, a jak wszystkim wiadomo, człowiek przed narodzeniem nie posiada 
myśli właściwej lub niewłaściwej w jakiej bądź sprawie. 

Jan. 9: 3 Ani rodzice jego=> Nie wszystkie choroby są skutkiem grzechu jako kary. Niekiedy powstają jako 
wynik nieostrożności, lub zwykły wypadek, jaki może trafić się w życiu, albo jako przewód do 
przyszłych błogosławieństw, jak w tym wydarzeniu. 

Jan. 9: 4 Przychodzi noc=> "Przyszedł poranek, a także i noc", Izaj.21:12. Noc, to czas wielkiego ucisku. 
W porównaniu z teraźniejszym dniem, to czas bardzo ciemny. "Onej nocy będą dwaj na jednym 
łożu", Łuk.17:34. "Tej nocy upomną się duszy twojej", Łuk.12:20. "Nie ulękniesz się strachu 
nocnego", Ps.21:5. 
Nie będzie mógł sprawować=> "Drzwi zostały zamknięte", Mat.25:10. 

Jan. 9: 5 Jestem światłością=> I "wy jesteście światłością", Mat.5:14. "Bóg się rozświecił w sercach 
naszych, ku rozświeceniu", 2 Kor.4:6. 

Jan. 9: 6 Plunął=> Wydzieliny z ust Jezusa reprezentują ducha ust Pańskich, Jego łaskę i Prawdę. 
Na ziemię=> Wyobraża nasze i Jego uczniów biedne ziemskie zdolności i talenty. 
Pomazał oczy=> Wyobraża kazanie Ewangelii. 
Ślepego=> Wyobraża tych, których bóg starego świata oślepił błędami. 
Błotem=> Wyobraża poświęcony lud Boży - w znaczeniu, iż są tak wzgardzeni przez 
społeczeństwo, jak błoto, które każdy omija. 

Jan. 9: 7 Umyj się=> Ogólne umycie się w Tysiącleciu. 
W sadzawce Syloe=> Wyobraża Prawdę. 
I umył się=> "W on dzień (tysiącletni) będzie otworzona studnia domowi Dawidowemu ... na 
omycie grzechu i nieczystości", Zach.13:1. 
Przyszedł widząc=> "Wtedy otworzą się oczy ślepych", Izaj.35:5. 

Jan. 9:14 Był sabat=> Typ na Tysiąclecie. 

Jan. 9:31 Nie wysłuchuje grzeszników=> "Gdy rozmnożycie modlitwę nie wysłucham, bo ręce wasze krwi 
są pełne", Izaj.1:15. 

Jan. 9:32 Ślepo narodzonego=> Jak dotąd (1900 rok) zaledwie pięć skutecznych operacji nad tymi, co 
urodzili się ślepymi. 

Jan. 9:39 Na sąd przyszedł=> Aby ustanowić zasady Boskiego sądu. "Sądy Pańskie są prawdziwe, a przy 
tym i sprawiedliwe", Ps.19:10. 
Aby ślepymi byli=> Ta sama Prawda, która zaślepiła faryzeuszów, stworzyła oczy ślepo 
narodzonemu. 

Jan. 9:40 Izali i my ślepi?=> "Bóg świata tego (starego) oślepił zmysły tych, co nie wierzą", 2 Kor.4:4. 

Jan.10: 1 Do owczarni=> Prawo Zakonu. 
Inną drogą=> Aniżeli zachowywanie Prawa i kupienia owcy (złożenie okupu przez Chrystusa za 
Adama i w nim za całe jego potomstwo). 
Ten jest złodziejem=> Gdy widzisz "złodzieja" - wyższego krytyka - bieżysz z nim. 

Jan.10: 2 Owiec=> Człowiek światowy nie lubi myśleć o sobie, by być podobnym do owcy, ale raczej do 
wilka, lwa, tygrysa, na co wskazuje nauka o herbach. 

Jan.10: 3 Odźwierny=> Wyobraża Zakon. 
Słuchają głosu jego=> Który jedynie łączy w sobie: sprawiedliwość, miłość, moc i mądrość. 
Własnych owiec=> "Zna Pan kto jest Jego", 2 Tym.2:19. 
Z imienia=> W Palestynie owczarze mieli oddzielne imię dla każdej owcy. 
Wyprowadza je=> Na paszę zieloną i do wód cichych orzeźwiających duszę. 

Jan.10: 4 A gdy wypuści=> We właściwy sposób z nimi postępuje. 
Idzie przed nimi=> "Zostawiwszy wam przykład, abyście naśladowali stóp Jego", 1 Piotra 2:21. 
Owce idą za nim=> "Nie odmawia co jest dobrego tym, którzy chodzą w niewinności", Ps.84:12. 
"Według rady swojej prowadź mnie, a potem do chwały przyjmiesz mię", Ps.73:24. 
Znają głos jego=> Uznają głos Prawdy. "Ten jest Syn mój miły, słuchajcie Go", Mat.17:5. 
______________________  
MANNA - 9 LIPCA 
---------------------- 
Głos Dobrego Pasterza jest połączeniem różnych dźwięków w taki sposób, w jaki nie mogą być 
połączone żadne inne głosy. Jego głos brzmi akordem sprawiedliwości, zmieszanym z akordem 
miłości, a całość zaintonowała mądrość i moc. Teorie, plany oraz koncepcje ludzi i diabłów nie 
posiadają tak harmonijnego brzmienia jak poselstwo, które Wielki Pasterz przesłał nam przez 
Swego Syna. Ponadto, gdy prawdziwe owce słyszą głos Dobrego Pasterza, to tak zaspokaja On 
ich tęsknoty, jak nic innego nie mogłoby ich zaspokoić. Ten głos odpowie im na wszystko, dzięki 
Czemu nie będą dłużej pozostawać w niebezpieczeństwie ulegnięcia urokowi innych dźwięków 
lub głosów, teorii lub systemów. "Jezus mnie zadowolił, Jezus jest mój". 



---------------------- 

Jan.10: 5 Nie idą za cudzymi=> Ponieważ nie lubią brzęku pieniędzy, brzęku ambicji, władzy kleru, itp. 

Jan.10: 8 Złodzieje i zbójcy=> Faryzeusze i nauczeni w Piśmie rościli prawo do kierowania Izraelem, a byli 
tylko najemnikami szukającymi własnych korzyści, honorów, chwały od ludzi, wpływu, bogactw, 
itp., do czego niektórzy dochodzili podstępem, a inni przez jawny gwałt. 

Jan.10: 9 Jam jest drzwiami=> Było tam jedno wejście na "Dziedziniec". 

Jan.10:10 Aby kradł=> Przywłaszczając sobie tytuł pasterza. 
Zabijał=> Wystawiając na zgubę duchową życie owiec, byle dobro sekty podtrzymać. 
Aby żywot miały=> "Zoee", życie, istnienie, aby miał Kościół. 

Jan.10:11 Duszę swoją=> "Psyche", duszę, istotę. "Położył ofiarą za grzech duszę swą", Izaj.53:10. Zaczął 
od chrztu, a skończył na krzyżu. Nasz Pan, broniąc swe owce przed wilkami, przepłacił to 
życiem. 

Jan.10:12 Najemnik=> "Wszyscy za drogą swoją udali się, każdy za łakomstwem swoim", Izaj.56:11. 
Ucieka=> Zachowuje się cicho, gdy Prawda jest atakowana na synodach, konferencjach, 
zezwalając ażeby owce były sprowadzane z właściwej drogi. 
A wilk=> Fałszywy nauczyciel. 

Jan.10:15 Ojciec zna mnie=> Ma we mnie zaufanie, więc powierzył mojej pieczy staranie się o owce. 
I ja znam Ojca=> Mam w Nim zaufanie i uznaję Go za swojego pasterza, rządcę i kierownika. 
Kładę duszę=> "Psyche", duszę, istotę. 
Za owce=> By otworzyć drogę pojednania się z Bogiem. 

Jan.10:16 Drugie owce=> Klasę owiec (ludzi) w Tysiącleciu. 
Nie z tej owczarni=> Nie z klasy Małego Stadka z Wieku Ewangelii. 
Muszę przywieść=> W odpowiednim czasie przyprowadzić do znajomości Prawdy i wszystkich 
przywilejów owiec. 
Jeden Pasterz=> "Aby w zarządzeniu zupełności czasów w jedno zgromadził wszystkie rzeczy w 
Chrystusie, i te, które są na niebie, i te, które są na ziemi", Efez.1:10. 

Jan.10:17 Kładę duszę=> "Psyche", duszę, istotę. Dla klasy owiec w Tysiącleciu Baranek Boży bez zmazy, 
jak i wszystkie owce ewangelicznej trzody, są przeznaczone na ofiarę. 
Abym ją wziął=> Otrzymał według Boskiej obietnicy i mocy przez zmartwychwstanie. 

Jan.10:18 Mam moc=> Rozkaz od Ojca, abym oświadczył, że to jest Jego wola dla mnie do wykonania. 
Wziąć ją=> Otrzymać z powrotem. 

Jan.10:20 Diabelstwo ma=> Zły duch oświadczył inaczej niżeli lud. "Wiem kim jesteś, żeś święty Boży", 
Marek 1:24. 
I szaleje=> Ponieważ stara się o rzeczy niewidzialne. 

Jan.10:25 W imię Ojca=> Jako Jego przedstawiciel. 

Jan.10:28 Żywot wieczny=> Dlatego, że postępują zgodnie z moją nauką i słuchają mojego głosu. 
"Długością dni nasycę go", Ps.91:16. 

Jan.10:29 Większy nad wszystkich=> Chrystus nie rości sobie prawa być równym Bogu. 
Żaden nie może=> Tak długo, dopóki jesteśmy wierni Jego Słowu. 

Jan.10:30 Ja i Ojciec jedno=> "Aby oni byli jedno, jako my jesteśmy jedno", Jan 17:22. Ci, co wierzą, że 
Chrystus Jezus był także i Ojcem, muszą również wierzyć, że On nosił ciało w taki sposób, jak 
my nosimy ubranie, że On kazał temu ciału modlić się do siebie, i jakoby w boleściach, wielkim 
boju, mocnym głosem wołał ze łzami do Ojca, a właściwie do siebie, ażeby to ciało zostało 
ukrzyżowane i niby w agonii wołało: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?" - pozwolił na 
pogrzebanie i na pewien czas było bez przytomności, a po pewnym czasie ożywił to ciało i 
zabrał kości i ciało do nieba, gdzie ono tam będzie wcale nie na swoim miejscu i nieodpowiednie 
do swego otoczenia, aby było zachowane jako na wieczne świadectwo wielkiego złudzenia, 
sprowadzonego na rodzaj ludzki. 

Jan.10:33 Dla bluźnierstwa=> Okazać gniew Boży. 

Jan.10:34 Bogowie jesteście=> Greckie słowo "theos" znaczy możni, święci. "Synami Najwyższego wy 
wszyscy jesteście, a jako jeden z książąt upadniecie", Ps.82:6,7. 

Jan.10:35 Nie może być skażone=> Nasz Pan cytuje z Psalmu 82:6 ten sam psalm, przeciw któremu 
krytycy rzucają gromy. 

Jan.10:36 Jestem Synem Bożym=> Chrystus nigdy nie uznawał Józefa za swego ojca. 

Jan.11: 1 Był niektóry=> Przypuszczalnie był to ten młody, bogaty człowiek, który innym razem starał się 
dowiedzieć o drogę żywota, lecz odszedł smutny. 

Jan.11: 4 Dla chwały Bożej=> Nie wszystkie choroby pochodzą od złego. 

Jan.11: 5 Siostrę jej=> Pokazuje, że nie z braku poważania Pan Jezus wybrał tylko mężczyzn na swoich 
dwunastu apostołów i siedemdziesięciu uczniów. 

Jan.11:11 Łazarz śpi=> Nie zginął, ma nadzieję zmartwychwstania. 



Ze snu obudził=> Ze stanu nieprzytomnego, a nie, żeby go sprowadzić z nieba, lub wyprowadzić 
z piekła. 

Jan.11:14 Rzekł jawnie=> Ażeby mogli zrozumieć stan rzeczy. 

Jan.11:20 Ale Maria=> Przypuszczalnie między nią i Panem Jezusem istniała serdeczna przyjaźń. 

Jan.11:23 Wstanie=> Jasno pokazuje, że nie był żywym w całym znaczeniu tego słowa. 

Jan.11:25 Jam zmartwychwstanie=> "Przez człowieka (Jezusa Chrystusa) też powstanie umarłych", 1 
Kor.15:21. 
I żywot=> Jako przedstawiciel Ojca. 
Umarł ale żyć będzie=> Ujdzie śmierci, otrzyma doskonały żywot. 

Jan.11:26 Który żyje=> Otrzyma żywot w ciągu Tysiąclecia. 

Jan.11:35 Zapłakał Jezus=> "Nie mamy Najwyższego Kapłana, który by nie mógł współczuć nam w 
słabościach naszych", Żyd.4:15. 

Jan.11:41 Odjęli kamień=> Kamień nie był odjęty wyższą mocą. Nie powinniśmy używać pomocy Bożej 
tam, gdzie jesteśmy zdolni sami sprawę załatwić. 
Rzekł: Ojcze=> Wypowiedział głośną modlitwę przed ludem. 

Jan.11:42 Zawsze wysłuchujesz=> "Jeżeli we mnie mieszkać będziecie i słowa moje w was mieszkać 
będą, a cokolwiek byście chcieli, proście, a stanie się wam", Jan 15:7. 

Jan.11:43 Łazarzu, wyjdź!=> "Wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego i wyjdą", Jan 5:25. 

Jan.11:44 Rozwiążcie go=> Chrystus przyprowadził Łazarza do życia, a resztę posługi zostało dopełnione 
przez jego przyjaciół. W podobny sposób z ludźmi dziać się będzie w Tysiącleciu przy 
wzbudzaniu ich. 

Jan.11:48 Przyjdą Rzymianie=> Nie dbali jak Pan Bóg patrzy na tę sprawę. 

Jan.11:50 Naród nie zginął=> Podobne rozumowanie bez wątpienia przyprowadzi niektórych do użycia siły 
przeciw wszystkim, którzy okażą się wierni Prawdzie i Panu w ostatecznym czasie. 

Jan.11:51 Najwyższym kapłanem=> Aż do odrzucenia Izraela był do pewnego stopnia wyrazicielem i 
mówczym narzędziem Bożym. 
Umrzeć za naród=> By otworzyć drogę do pojednania się z Bogiem. 

Jan.12: 3 Maria=> Siostra Marty i Łazarza. 
Drogocennego olejku=> Perfumy warte 48 dolarów. Wyciąg z róż oceniają na 100 dolarów za 
jedną uncję. Dla wydostania jednej uncji perfumu, potrzeba około 400 tysięcy dojrzałych róż. 
I namaściła=> Gdy Chrystus był jeszcze przy życiu. Tydzień później byłoby już za późno. 
Pamiętaj i nie trzymaj alabastrowego słoika twojej miłości i sympatii zamkniętym aż do śmierci 
twoich przyjaciół. Kwiaty złożone na trumnie nie pomogą nic umarłemu. 
Utarła nogi Jego=> Najniższe, najpokorniejsze członki w ludzkiej budowie ciała. 
Włosami=> Jako dowód, że najcenniejsza dla niej rzecz - jej ozdoba, była poświęcona Jemu na 
usługę. My również mamy umywać nogi (służyć) jedni drugim, lecz nie w sposób ordynarny, ale 
z dobrocią, sympatią, miłością i ocenieniem. 

Jan.12: 4 Tedy rzekł=> Przedstawia zasadę, że dobre myśli, które przynoszą wygodę i ożywienie "nogom" 
Chrystusowym, jedynie wzbudzają zgorszenie i wywołują zły i przykry odór tym, których serca 
znajdują się w złym stanie. 
Judasz Iskariot=> Wyobraża w naszych czasach klasę ludzi, która bardzo sprzeciwia się 
pomazywaniu nóg naśladowcom Chrystusa duchem Prawdy z powodu, że to obcina ich 
dochody, które płyną do ich kieszeni. 

Jan.12: 5 Dano ubogim=> Błędne jest to mniemanie, że wydane pieniądze na służbę Bożą, lub na badanie 
planu Bożego, byłyby uszczerbkiem dla biednych. 

Jan.12: 6 Był złodziejem=> Jego chciwość przyczyniła się do jego upadku. 

Jan.12: 7 Zaniechaj jej=> Pieniądze, o które ludzie się tak bardzo ubiegają, nie są jedyną rzeczą dla 
człowieka. 

Jan.12: 8 Ubogich zawsze=> Aż do końca wieku ewangelicznego. W Tysiącleciu zaś "każdy będzie 
siedział pod winnym szczepem swoim i pod figowym drzewem swoim", Micheasz 4:4. 

Jan.12:12 Nazajutrz=> Na pięć dni przed ukrzyżowaniem. 
Wielki lud=> Tym sposobem był odłączony pozafiguralny Baranek Wielkanocny 10 dnia miesiąca 
Nisan. 
Przyszedł na święto=> Do Jerozolimy na święto wielkanocne przybyło około dwóch milionów 
pielgrzymów. 

Jan.12:13 Gałązek palmowych=> Podobnych do paproci, niekiedy 10 stóp długie. 
Wołali: Hosanna=> "Wesel się, córko Syjońska! Wołaj radośnie córko Jeruzalemska!", Zach.9:9. 
Błogosławiony=> "Bo jestem Panów panów i Królem królów", Obj.17:14. "Albowiem i dziś 
dwojako opowiadam i nagrodzę", Zach.9:12. To okazanie królewskiej władzy na wiosnę roku 
Pańskiego 33 figuruje wzbudzenie świętych w roku Pańskim 1878. 
Król izraelski=> Dwunastu pokoleń. 



Jan.12:15 Król twój idzie=> To poselstwo przyszło jako próba tak na cielesnego Izraela, jak i na 
duchowego. 

Jan.12:20 Niektórzy Grecy=> Przypuszczenie jest, że wysłaniec króla z Edeess zapraszał Jezusa do 
siebie. Od tej pory i potem greccy filozofowie zainteresowani nauką Jezusa, starali się obcować 
z chrześcijanami z zamiarem zmienienia ich poglądów i objęcia kontroli nad ich ideą. 

Jan.12:23 Uwielbiony=> Był najprzód skazany na śmierć, a potem wzbudzony z umarłych, ale już nie jako 
człowiek, ale duch ożywiający. 

Jan.12:24 Ziarnem zostaje=> Gdyby Jezus nie ofiarował swojego życia, to mógłby żyć wiecznie, lecz nie 
miałby przywileju tego życia oddać za Kościół i świat. 
Wielki pożytek=> Chrystus Pan przez swoją śmierć sprowadził owoc 144 tysięcy członków 
Kościoła, zaś każdy członek przez swoją śmierć, gdyby wydał podobny owoc 144 tysiące, to 
razem wziąwszy, liczba rodzaju ludzkiego przyprowadzona do doskonałości wynosiłaby 20 736 
000 000. 

Jan.12:25 Kto miłuje=> "Fileo", czyli tak jest zajęty względem swego codziennego życia, że zapomina o 
obowiązkach i przywileju swojego ofiarowania. 
Duszę swoją=> "Psyche", istotę w obecnych warunkach. 
Kto nienawidzi=> Podbija pod wolę Bożą. Pierwszym był Pan Jezus i jedyny z rodu ludzkiego od 
czasu przestępstwa Adama, który miał życie w całym słowa znaczeniu. 
Na tym świecie=> Kosmos, porządek rzeczy. 

Jan.12:26 Kto mnie służy=> Jedyni ludzie godni pamięci są ci, których życie zostało strawione na korzyść 
drugich. 
Uczci go Ojciec=> Wzbudzi go z umarłych do chwały, czci i nieśmiertelności. 

Jan.12:27 Od tej godziny=> Od aresztowania i stracenia jako najgorszego kryminalistę i bluźniercę. 

Jan.12:28 Uwielbij imię Twoje=> W Twój własny sposób bez względu ile to ma mnie kosztować. 
Jeszcze uwielbię=> Więcej, a nie tylko przywrócę do pierwotnej chwały. 

Jan.12:29 A lud=> Którzy tylko z imienia byli Izraelitami, tym nie było dane wiedzieć tajemnic Królestwa. 
A drudzy=> Prawdziwi Izraelici, którym Pan Bóg zawsze jest gotów objawić samego siebie. 

Jan.12:30 Dla was=> Apostołów, jako dowód, że Chrystus miał od Boga pochwałę. 

Jan.12:31 Teraz jest=> Czas, który się zbliżył. 
Sąd świata=> "Krisis", kryzys. Los całego świata waży się i zależy na moim zwycięstwie. 
Teraz=> Jako wynik mojego ukrzyżowania, które wkrótce nastąpi. 
Książę świata tego=> Szatan, którego istnienie wielu zaprzecza. Władca uzurpator, który 
otrzymał władzę oszukaństwem w starym, złym świecie. Przeciwnik rodzaju ludzkiego. 

Jan.12:32 Pociągnę wszystkich=> W czasie Tysiąclecia przez danie im znajomości Pańskiej, lecz temu 
przyciąganiu niektórzy będą się opierać, jak to dzieje się obecnie. 

Jan.12:33 Jaką śmiercią=> Prawo, jakie posiadali Żydzi, że mogli skazywać człowieka na śmierć przez 
ukamieniowanie, zostało od nich odjęte akurat tego roku, gdy Chrystus został skazany na 
śmierć. Zatem, wszelkie prawne wyroki były wykonywane przez Rzymian, których sposobem 
skazywania na śmierć, było krzyżowanie. 
Miał umrzeć=> A w dodatku wysokie wywyższenie, które miał otrzymać od Niebiańskiego Ojca. 

Jan.12:34 Syn Człowieczy=> Chrystus, który według prawa stał się synem Adama. 

Jan.12:38 Kazaniu naszemu=> Twierdzeniu naszemu. 
Komuż objawione=> "Niewielu możnym, niewielu zacnego rodu". 
Ramię Pańskie=> Chrystus, Moc Boża ku zbawieniu. 

Jan.12:40 Zatwardził serce=> Brak wiary i zatwardziałość serca prawie zawsze idą w parze - "Iaomai", jak 
w wyrażeniu: "Módlcie się jedni za drugimi, abyście byli uzdrowieni", Jakub 5:16. 

Jan.12:41 Chwałę Jego=> Chwałę "Adonai", Chrystusa, Izajasz 6:1. 

Jan.12:42 Wielu uwierzyło=> Licząc w to Szymona i Nikodema. 

Jan.12:48 Słowa moje=> A nie katechizm lub przepisy wiary. 
Którem mówił=> Wprost lub przez apostołów. 
One go osądzą=> "I sądzeni są według tego, jak było napisane w onych księgach (Pisma 
Świętego)", Obj.20:12. 
W ostateczny dzień=> Tysiącletni dzień 

Jan.12:49 Rozkazanie=> Przez pisma Starego Testamentu. 

Jan.12:50 Tak mówię=> Jako Jego przedstawiciel. 

Jan.13: 1 Do końca=> Na zawsze, zupełnie, po wszystkie czasy. 

Jan.13: 2 Wieczerza=> Była już przygotowana do spożywania. 

Jan.13: 5 Nogi uczniów=> Sandały, jakie były pospolicie noszone w owych czasach, nie ochraniały od 
kurzu nóg, dlatego po podróży potrzeba było dla osobistej wygody umyć nogi. Apostołowie w 
tym czasie nie byli jeszcze o tyle pokornymi, aby tę usługę uczynić jeden drugiemu, a nawet 
choćby swojemu Mistrzowi i z tego powodu ominęło ich wielkie błogosławieństwo. 



Jan.13: 8 Nie umyjesz nóg moich=> Dla niektórych trudną rzeczą do zrozumienia jest, że Pan Jezus był i 
jest nauczycielem, a naśladowcy tylko uczniami. 

Jan.13: 9 Ale ręce i głowę=> Niektórzy starają się być dobrymi, mądrymi i posłusznymi w sposób, jaki Pan 
nie zaleca. 

Jan.13:10 Kto jest umyty=> Wszyscy uczniowie według zwyczaju i wymagań przepisów żydowskich 
przyjmowali kąpiel na początku wielkanocnego święta. 
Ale nie wszyscy czyści=> Jak dobroć Boża i miłosierdzie zatwardziły serce faraona, tak miłość i 
pokora Jezusa zatwardziły serce Judasza. 

Jan.13:13 Nauczycielem i panem=> Lecz nie Panem Dawida. Stał się Nim dopiero po zmartwychwstaniu. 

Jan.13:14 Umyłem nogi wasze=> Okazałem gotowość służenia wam nawet w najmniej znaczących 
sprawach życia. 
Wyście powinni=> "Oczyściwszy obmyciem wody przez Słowo", Efez.5:26, tym sposobem 
uwolnił ich od ziemskiego splugawienia. 
Jedni drugim umywać=> Rozkaz nie jest, ażeby czynić ogólne oczyszczanie wszystkich 
splugawionych, lecz jedynie tych, którzy już są czystymi, to jest są usprawiedliwieni. 
______________________  
MANNA - 23 MAJA 
---------------------- 
Oznacza to, że uczniowie Chrystusa powinni przejawiać wzajemną troskę o pomyślność jedni 
drugich, powinni nawzajem zachowywać czystość, świętość i szczerość, pomagać sobie 
wzajemnie w przezwyciężaniu doświadczeń i pokus oraz zasadzek obecnego złego świata, 
pochodzących z trzech źródeł pokuszenia: "świata, ciała i diabła". Tylko wtedy, gdy doskonalimy 
różne łaski Ducha - cichość, cierpliwość, łagodność, braterską uprzejmość, miłość - możemy 
mieć nadzieję stania się pomocnymi dla innych w strojeniu się przez nich tymi ozdobami 
charakteru i czystością życia a także w pozbywaniu się skaz świata i ciała. 
---------------------- 

Jan.13:17 Jeśli to wiecie=> Oceniacie te zasady odnoszące się do wszelkich spraw życia. 
I to czynicie=> Jeżeli żyjecie według tych przepisów, miłując jedni drugich i służąc im. 

Jan.13:19 Gdy to się stanie=> Boskie przepowiednie mają służyć dla wzmocnienia wiary tych, którzy widzą 
wypełnianie się tychże. 

Jan.13:21 Zasmucił się=> Przejął się żalem dla Judasza. 

Jan.13:27 Wstąpił w niego szatan=> podobnie jak wstępuje w niektórych w tym czasie żniwa. 

Jan.13:29 Miał mieszek=> Był ogólnym skarbnikiem funduszów należących do zgromadzenia. 

Jan.13:38 Duszę położysz=> "Psyche", istotę. 

Jan.14: 1 We mnie wierzycie=> Nie powątpiewacie, że jestem Mesjaszem i że z czasem wykonam 
wszystkie plany i zamiary Ojca mojego, bez względu żem wam powiedział, iż wkrótce zostanę 
wydany na śmierć. 

Jan.14: 2 Dom Ojca=> Wszechświat. 
Wiele mieszkania=> Dla rodzajów istot na różnym poziomie i stałe miejsce dla Nowego 
Stworzenia. 

Jan.14: 3 Przyjdę znowu=> "Sam Pan zstąpi z nieba", 1 Tes.4:16. Osobiście przyjdzie. 
Wezmę was=> Wzbudzę was. Jeżeli umarli nie są i nie byli umarłymi, lecz znajdowali się zawsze 
z Panem, to co za pożytek z takiej obietnicy? 
Do siebie=> Jako przedstawiciel Ojca. 

Jan.14: 6 Jam jest droga=> Chrystus drogą do Ojca. Okup za wszystkich. Jedne były tylko drzwi, które 
prowadziły na "Dziedziniec". Zanim ta "droga" została otwartą, nikt nie mógł być czym innym jak 
tylko sługą, albo przyjacielem Bożym, lecz nie synem. 
I prawdą=> Odnoszącą się do Ojca. 
I żywot=> Pochodzący od Ojca. On Dawcą życia. 
Przeze mnie=> Wyrażenie, że Bóg jest Ojcem czyimkolwiek z wyjątkiem świętych, jest 
niewłaściwe. 

Jan.14: 7 Ojca byście znali=> Rozpoznalibyście Jego ducha we mnie. 
Widzieliście Go=> Widzieli zmysł Boży, Jego wolę, która była doskonale reprezentowaną w 
Jezusie Chrystusie, bo "Boga nikt nigdy nie widział", Jan 1:18. "Bo nie ujrzy mnie człowiek, aby 
żywy został", 2 Moj.33:20. 

Jan.14: 9 Widzi i Ojca=> Podobieństwo Boże w ciele. W Jezusie. 

Jan.14:10 Nie od siebie mówię=> Jako człowiek. 
We mnie mieszka=> Przez ducha swojego. 

Jan.14:12 Większe czynić będzie=> Otworzenie oczu wyrozumienia, otworzenie uszu na słuchanie i 
ocenienie Prawdy, rozwiązanie języka, by mógł chwalić Boga, leczyć chrome charaktery, gromić 



gorączkę pychy i niezadowolenia, wzbudzić tych, co byli umarłymi w przestępstwach i grzechach 
do nowości żywota, a ostatecznie przyprowadzić rodzaj ludzki do podobieństwa Bożego. 

Jan.14:15 Przykazania zachowajcie=> "A to jest przykazanie Jego, abyśmy miłowali jedni drugich", 1 Jana 
3:23. "Nie opuszczając społecznego zgromadzenia". 

Jan.14:16 Da wam=> Ze względu na mnie i na moje żądanie. 
Innego pocieszyciela=> "Parakletos", pomocnik lub wspomożyciel. Uczyni was zdolnymi widzieć 
i oceniać rzeczy, licząc w to i wyrozumienie Pism i braci z Bożego punktu zapatrywania. 

Jan.14:17 Boga nie widzi=> Świat, bo Go nie zna. 
U was mieszka=> Ponieważ działa w was. 

Jan.14:18 Przyjdę do was=> Służąc wam przez wylanie na was ducha mego. 

Jan.14:19 Więcej nie ogląda=> Świat nigdy nie będzie oglądał Pana naturalnym wzrokiem. Nikt oprócz 
wierzących nie widział Pana po Jego zmartwychwstaniu i przy wniebowstąpieniu. 
Wy mnie oglądacie=> Przez Słowo Prawdy i wyrozumienie. 

Jan.14:21 Objawię siebie=> Przez moc ducha świętego. Dlatego, "gdy wam powiedzą: Oto jest w ukryciu 
(w tym kościele z kamienia lub w tamtym, albo na wieży, w chacie wiejskiej, na drzewie przy 
drodze, na krzyżu w zagrodzie, itp.) nie wierzcie", Mat.24:26. 
______________________  
MANNA - 1 CZERWCA 
---------------------- 
Niech ta serdeczna łączność duchowa i stowarzyszenie z Chrystusem udziela każdemu z nas 
coraz więcej Jego ducha, tak by świat dowiedział się od nas, że "byliśmy z Jezusem". Niechaj 
naszą modlitwą będzie: Panie Jezu, bądź dla mnie miłością I żywą, jasną rzeczywistością! 
Bardziej widzialny dla oczu wiary, Niż wielkie morza, góry i skały. Droższy nad skarby całego 
świata I milszy nad przyjaźń drogiego brata. 
---------------------- 

Jan.14:23 Słowo moje zachowa=> Nie może być lepszego doświadczenia miłości, jak posłuszeństwo. 
Do Niego przyjdziemy=> Wyleje na niego ducha świętego. 
Zamieszkamy u Niego=> Kto nie czułby się szczęśliwym przebywać w takim towarzystwie? 
"Obfitość wesela jest przed obliczem Twoim, rozkosz po prawicy Twojej aż na wieki", Ps.16:11, 
nawet i w teraźniejszym życiu. 

Jan.14:24 Słowo nie moje=> Jako człowieka. 
Ojciec mnie posłał=> Chrystus nie rościł prawa być równym Ojcu. 

Jan.14:26 Pocieszyciel=> "Parakletos", pomocnik lub wspomożyciel. "Abyśmy przez cierpliwość i przez 
pociechę Pism nadzieję mieli", Rzym.15:4. O ile więcej Nowe Stworzenie rozeznaje wolę Bożą, 
o tyle czuje się lepiej, ponieważ zgadza się z nową wolą. Naturalny człowiek czuje się 
przeciwnie. 
Duch święty=> "Pneuma", duch, wola lub wpływ Boży. 
Pośle Ojciec=> Jako sługę. 
W imieniu moim=> Co wskaże na moją (Ojca) władzę. 
On was nauczy=> Wyrazu "on" nie ma, jest opuszczony, w zamian powinien być wyraz "ten". 
Wszystkiego=> Dla apostołów było wtedy niemożebne zrozumieć plan Boży, aż dopiero po 
zesłaniu ducha świętego zrozumieli go. 
I przypomni=> Uzdolni was do wypowiadania i przypomni rzeczy wam mówione. 

Jan.14:27 Pokój=>Nie ziemski, a odpoczynek serca. 
Zostawiam wam=> Obiecany pokój dany był na Zielone Świątki. 
Pokój on mój=> Nie pokój taki, że się jest bez czucia, lub z osiągnięcia bogactw, zadowolenia, 
albo fatalizmu lub obojętności. 
Jako świat daje=> W ograniczonej mierze lub znikomej wartości. "Pobożność z przestawaniem 
na swym jest wielki zysk", 1 Tym.6:6. 
______________________  
MANNA - 29 MAJA 
---------------------- 
Im więcej zwalczamy świat, ciało i diabła, tym więcej usiłujemy pełnić wolę naszego Ojca, który 
jest w niebie. A im więcej staramy się nawiązać jedność i łączność duchową z naszym drogim 
Zbawicielem, tym więcej staramy się czynić to, co jest przyjemne w Jego oczach i o tyle więcej 
przeżywamy radości i pokoju, których żaden człowiek nie może nam odebrać, a które w wyniku 
doświadczeń, trudności i prześladowań stają się droższymi i cenniejszymi. "I wy teraz smutek 
macie; ale zasię ujrzę was, a będzie się radowało serce wasze, a radości waszej nikt nie 
odejmie od was" (Jan 16:22). 
---------------------- 

Jan.14:28 Większy jest, niż ja=> Chrystus nigdy nie rościł prawa być równym Bogu Ojcu. 



Jan.14:30 Już dalej=> Po mojej śmierci i zmartwychwstaniu. 
Wiele mówić nie będę=> To dało uczniom do zrozumienia o godności, do jakiej Chrystus miał 
być wyniesiony, na co wskazują widywania się z uczniami po Jego zmartwychwstaniu. Nie miał 
wiele sprzeciwiać się działalności "tajemnicy nieprawości". 
Książę=> Szatan, którego istnienie wielu zaprzecza. 
Tego świata=> Władca uzurpator przez podstęp i oszukaństwo stał się panem "złego świata". 
Przeciwnik całego rodzaju ludzkiego. 
Idzie=> Przyjście szatana w wielkiej mocy i chwale było w ustanowieniu cesarstwa papieskiego, 
naśladownictwa Królestwa Chrystusowego w roku Pańskim 800. 
We mnie nic nie ma=> Dlatego nie ma zainteresowania w uczniach i naśladowcach Jezusa w 
dobrych sprawach z wyjątkiem, żeby im się sprzeciwiać, kusić, niepokoić i policzkować ich. 

Jan.15: 1 Jam jest winna macica prawdziwa=> Szczepieniem prawicy Ojca mojego. "Wszelki szczep, 
którego nie sadził Ojciec mój niebiański, wykorzeniony będzie", Mat.15:13. Na złotych drzwiach 
świątyni był wyryty krzew winny z liśćmi i pączkami z czerwono-złotymi gronami, zaś pestki z 
winogron były z drogich kamieni. Grona były wielkości człowieka i to prawdopodobnie posłużyło 
za przedmiot do mowy i nauki Pana. Winny szczep ziemski ze swymi katedrami, świątyniami, 
przybytkami, kaplicami, szpitalami, przytułkami, sierocińcami, jak i władzą polityczno-kościelną, 
bogactwem, sławą ludzką i stanowiskiem w społeczeństwie jest fałszywym winnym krzewem. 
Ojciec jest winiarzem=> Właścicielem całej winnicy. 
______________________  
MANNA - 20 LIPCA 
---------------------- 
Tak jak nawet najlepsze gałęzie krzewu winnego, dające dowody przynoszenia owocu, 
wymagają oczyszczenia, tak nawet najbardziej szlachetni i poważni spomiędzy ludu Bożego 
wymagają Pańskiej opatrzności, troski i dyscypliny. W przeciwnym razie szybko zaczęliby rosnąć 
jako gałęzie, zamiast przynosić owoce. Prawdziwe dziecko Boże, którego wola została 
całkowicie zanurzone w woli Pańskiej nigdy nie jest ani zgorszone, ani zniechęcone z powodu 
tych oczyszczań. Dowiedziało się bowiem nieco o własnej niewiedzy i ma zaufanie do mądrości 
wielkiego Winiarza. Stąd, kiedy Boska opatrzność ogranicza jego wysiłki w pewnych kierunkach, 
ono przyjmuje pokrzyżowanie w swoich własnych planów z radością w przekonaniu, że Pańska 
wola i Pańska droga są najlepsze i sprowadzają błogosławieństwa. 
---------------------- 

Jan.15: 2 Każdą latorośl=> Klasa Wielkiego Grona lub Kozła Azazela. 
Nie wydającą we mnie owocu=> Miłości, lecz jest jako "pasożyt" wysysający soki krzewu dla 
własnego zasilania się. 
Odcina=> Jako "pasożytów" od dalszej społeczności i przywilejów. Owoce muszą nastąpić po 
ofiarowaniu się, w przeciwnym razie koronę twoją (żywota wiecznego) otrzyma ktoś inny. Nie 
my, lecz Pan Bóg decyduje, w jakim czasie latorośl powinna przynieść dojrzały owoc. 
A każdą latorośl=> Każdy chrześcijanin jest uczestnikiem życiodajnego zasiłku ducha świętego 
od chwili swojego ofiarowania się. Najprzód przychodzi społeczność z drugimi latoroślami i 
łączność z korzeniem, z objawami życia. Następnie łodyżka i kręte nici (wąsy) rośliny, które mają 
rozwijać się, potem liście czyli wyznanie; dalej pączki i kwiat, a następnie zielony owoc, który 
początkowo jest bardzo mały i kwaśny, a gdy dojrzeje, staje się słodkim. 
Przynosi owoc=> Pokorę, dobroć, cierpliwość, braterską miłość, wiarę, nadzieję. 
On=> Ojciec, który sprawuje oczyszczanie przez Chrystusa jako swego przedstawiciela. 
Oczyszcza=> Odcina kręcone nici (wąsy rośliny), które czepiają się różnych powabów świata w 
ziemskim życiu. Odcina ziemskie bogactwa lub posiadłości, stawia przeszkody w 
przeprowadzaniu różnych planów i zamiarów, dozwala na prześladowania i utratę dobrego 
imienia, sławy, zdrowia i ziemskich przyjaciół, aby nasze uczucia nie trzymały się ziemskich 
rzeczy, nie opierały się na ziemskiej nadziei i dążeniach, lecz, żeby przyniosły bogatszy owoc 
ducha. 

Jan.15: 3 Jesteście czystszymi=> Usprawiedliwieni i przyjęci dla waszej wiary, wierności i posłuszeństwa. 

Jan.15: 4 Mieszkajcie we mnie=> "Bóg jest ogniem trawiącym", Żyd.12:29. Nie możemy otrzymać naszego 
zbawienia dlatego, że należymy do tego lub innego kościoła, sekty, zgromadzenia, rodziny, itp. 
Bóg przyjmuje indywidualnie, osobiście, każdą osobę osobno. 
Sama z siebie=> Słowo greckie "heautou" jak w wyrażeniu: "nie od siebie będzie mówił". 

Jan.15: 5 A wy=> Indywidualnie wierzący, a nie sekta lub grupa. 
Latorośle=> "Ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma", 1 Kor.12:14. Niektóre latorośle 
przynoszą owoc wcześniej od innych. Niektóre latorośle prawdziwego krzewu mogą być "w Nim 
wszczepieni" (Rzym.6:5) i stać się częścią "Korzenia", który ożywi i podtrzyma odnowiony 
rodzaj. 



Jan.15: 6 Jeśliby kto=> Kto już raz był połączony z Chrystusem przez ofiarowanie się, a potem 
dobrowolnie odwrócił się. 
Uschnie=> Nasze stanowisko u Ojca, jak dotąd, jest nam przypisane jako członkom Ciała 
Chrystusowego. 
Zgorzeje=> Zostanie zniszczony przez wtórą śmierć. Klasa, która jedynie jest usprawiedliwioną 
(a nie jest spłodzoną z ducha, który to stan rzeczy wiele osób błędnie rozumie) nie liczy się w 
tym podobieństwie (aby teraz poszła na wtórą śmierć przez upadek swój. Dopóki na ziemi jest 
klasa spłodzona z ducha świętego, z Małego Stadka lub z Wielkiego Grona, nikt poza nimi nie 
może iść obecnie na wtórą śmierć. To będzie odbywać się w przyszłości po wejściu w życie 
Nowego Przymierza). 

Jan.15: 7 Jeśli we mnie=> Będziecie wszczepieni przez wiarę, pokutę i zupełne ofiarowanie się. To jest 
jedyne bezpieczeństwo, bo "straszną jest rzecz wpaść w ręce Boga żywego", Żyd.10:31. 
I słowa moje=> Moja nauka zawarta w Piśmie Świętym. 
Co byście chcieli=> To wasza wola musi być w zgodzie z wolą Bożą. 
Stanie się wam=> Jedynie tylko tym, którzy zostali usprawiedliwieni i poświęceni, w których trwa 
Słowo Boże, a nie innym. 

Jan.15:10 Przykazania moje=> Miłość dla Boga i ludzi mieć musicie. 
Jakom i ja=> Okazując tą samą miłość dla sprawiedliwości i prawdy, będąc posłusznymi do 
śmierci. 

Jan.15:11 Wesele wasze=>  Wasze pojęcie o społeczności i łączności z Ojcem Niebiańskim. 
Było zupełne=> Ci, co uczynili przymierze z Bogiem przez ofiarowanie samych siebie, napełnieni 
są radością, której świat nigdy nie zgłębi. 

Jan.15:13 Duszę położył=> "Psyche", duszę, istotę. 

Jan.15:14 Jeżeli czynić=> Jedynie, gdy będą uczynki bez względu na własne korzyści. 

Jan.15:15 Sługa nie wie=> "Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności", 1 Tes.5:4. 
Co czyni pan jego=> Jakie są jego plany, zamiary, itp. 
Nazwał przyjaciółmi=> Ponieważ Abraham był przyjacielem Bożym, dlatego Pan Bóg powiedział 
mu o zamiarze zniszczenia Sodomy i głosił mu Ewangelię. 

Jan.15:16 Jam was obrał=> Ze świata wybrał. 
I postanowiłem=> Słowo greckie "tithemi" znaczy: naznaczyłem. 
Abyście wy=> Dwunastu apostołów, jako moje narzędzie mówcze. 
Przynieśli owoc=> Owoc ducha, rozwój przez wzrost. 

Jan.15:17 Społecznie miłowali=> Pomijając słabości ciała, nie spodziewając się przemiany natury w 
jednym dniu (byłoby to bardzo dziwnym, gdyby wszyscy od razu umarli). 

Jan.15:18 Świat was nienawidzi=> Ponieważ nie może znieść blasku światła prawdziwej Ewangelii 
świecącej przez wasze ziemskie gliniane naczynia. Im wierniejszy jest brat starszy w 
zgromadzeniu, tym pewniej zostanie znienawidzony przez wielu. 
______________________  
MANNA - 8 GRUDNIA   
-------- 
Jak nasz Mistrz był znienawidzony bez powodu, tak, o ile to jest możliwe, niech będzie z nami, 
niech nienawiść, złośliwość, zawiść i morderstwo wyładowujące się przeciwko nam będą 
niezasłużone - niech nasze życie będzie możliwie czyste. Niech nasze życie, tak dalece jak 
jesteśmy w stanie, w naszych myślach, słowach i postępowaniu, ukazuje chwałę naszego Pana i 
mówi o naszej miłości do wszystkich ludzi, a szczególnie do domowników wiary. W przyszłości, 
gdy nowa dyspensacja będzie w pełni zaprowadzona, ci, którzy nas obecnie nienawidzą, 
głównie z powodu oślepienia ich i zwiedzenia przez przeciwnika, pokłonią się Pomazańcowi 
Pańskiemu, a my będziemy mieli wielką przyjemność w podnoszeniu i zachęcaniu ich, w 
błogosławieniu, przebaczaniu i pomaganiu im w powrocie do pełnego obrazu i podobieństwa 
Bożego.   
-------- 

Jan.15:19 Świat miłowałby=> Greckie "phileo", miałoby obowiązującą miłość. 
Nie jesteście ze świata=> Nie jesteście w zgodzie z obecnym porządkiem rzeczy. Nie jesteście 
więcej dziećmi gniewu, ale dziećmi Bożymi, mającymi odmienne nadzieje i ogólne dążenie. 
Was świat nienawidzi=> W miarę jak jesteście wierni Prawdzie i gorliwymi w służbie Bożej. 

Jan.16: 2 ______________________  
MANNA - 17 MAJA 
---------------------- 
Dzisiejsze prześladowania są bardziej wyrafinowane aniżeli jakiekolwiek w poprzednich 
okresach. Święci dnia dzisiejszego nie są kamienowani literalnymi kamieniami i nie strzela się do 
nich literalnymi strzałami ani nie ścina się im literalnie głów, lecz nadal jest prawdą, że źli 



wypuszczają na wiernych strzały "słów jadowitych". Wielu też z powodu wierności jest 
gromionych, obmawianych i odtrącanych od towarzystwa - "pościnanych dla świadectwa 
Jezusowego". Niech wszyscy tacy gorliwie współzawodniczą ze Szczepanem, pierwszym 
chrześcijańskim męczennikiem. Niech wydają świadectwo z twarzami promieniejącymi jak jego 
twarz. Niech ich oczy wiary dostrzegają Jezusa po prawicy Majestatu na wysokościach jako ich 
Adwokata i Wybawiciela. Niech ich słowa będą umiarkowane jak słowa Szczepana i niech to, co 
napisano o nim odnosi się również do nich, że był "pełen wiary i mocy" i "pełen Ducha 
Świętego". 
---------------------- 

Jan.16: 3 Ojca, ani mnie=> Ponieważ niepobożni nie znoszą strofowania, które strofuje pobożne życie. 

Jan.16: 7 Pożyteczne=> Lepiej dla was będzie. 
Abym odszedł=> Aby przedstawić dowody przed tronem Ojca, żeście zostali kupieni, a tym 
sposobem, aby było możebne przysposobić was za synów. 
Pocieszyciel on=> W języku greckim wyraz ten jest rodzaju męskiego, jak stół, piec, zaś w 
języku niemieckim kobieta jest rodzaju nijakiego. Płeć nie jest oznaczona. 

Jan.16: 8 A on przyszedłszy=> Zaimek następuje dowolnie po rzeczowniku bez względu na płeć. 
Będzie karał=> "A nie miejcie towarzysza z uczynkami niepożytecznymi ciemności, ale raczej je 
strofujcie", Efez.5:11. 
Świat=> Przez wiernych świadków Kościoła Chrystusowego. 
Z grzechu=> Pokazując światowym ludziom przez uświęcone życie, czym jest grzech. 
I z sprawiedliwości=> Podobnie pokazując, co to jest sprawiedliwość. 
I sądu=> przekonywując ich o czasie zapłaty. 

Jan.16:11 Z sądu=> Sprawiedliwego sądu, w którym złe uczynki teraźniejszego życia otrzymują słuszną 
zapłatę odpowiednio do stopnia posiadanego światła. 
Książę=> Szatan. władca, uzurpator. 
Świata tego (starego)=> Złego wieku czyli epoki. Przeciwnik rodu ludzkiego. 

Jan.16:12 Wiele mówić=> Co potrzebujecie wiedzieć, i ostatecznie wiedzieć będziecie. 
Znieść nie możecie=> Ponieważ nie zostaliście spłodzeni z ducha świętego. 
Teraz=> To dla nas nauka o tajemniczości. 

Jan.16:13 Gdy przyjdzie=> Duch Ojca Niebiańskiego. 
Wprowadzi was=> Apostołów i cały Kościół prawdziwy przez ich pisma, przez odnowienie i 
odświeżenie ich pamięci, przez pomożenie im, by mogli ocenić plan Boży i przez danie im 
szczególnego objawienia. 
We wszelką prawdę=> W tym jasne wyrozumienie charakteru naszego Niebiańskiego Ojca. Dla 
apostołów było niemożebne prędzej wyrozumieć plan Boży, aż po zesłaniu ducha świętego. 
Nie od siebie mówić=> Lecz będzie przewodem łączności między nami. Słowo greckie "heautou" 
- "on sam" jest podane rozmaicie, w rodzaju męskim, żeńskim i nijakim. 
Przyszłe rzeczy=> Tym sposobem przeszkadzając do wplątania się w różne związki w czasie 
wielkiego ucisku. "Wy, bracia, nie jesteście w ciemności (abyście czasu wielkiego ucisku nie 
rozeznali)", 1 Tes.5:4. "Nie wasza (apostołów) to rzecz znać (wtedy) czasy i chwile, które Ojciec 
sobie zachował do własnego rozporządzenia. Wy natomiast (apostołowie) otrzymacie moc 
(ducha świętego)", Dz.Ap.1:7,8. "Tajemnica Pańska objawiona jest tym, co Go się boją", 
Ps.25:14. Ktokolwiek posiada znajomość przyszłych rzeczy, ma tym samym znak lub pieczęć 
jako dowód synostwa. 

Jan.16:14 On=> Duch święty, moc Ojca Niebiańskiego. 

Jan.16:15 Co ma Ojciec, moje jest=> Plany Jego i mój (Jezusa) są w zupełnej harmonii. 
Wam opowie=> Duch święty Ojca spowoduje wasz wzrost w umiejętności, jakiej potrzebujecie. 

Jan.16:16 Maluczko (krótki czas)=> "Tysiąc lat (ludzkiej rachuby) przed oczyma Twymi są jako dzień 
wczorajszy", Ps.90:4. "Jeden dzień u Pana jest jako tysiąc lat (według rachuby ludzi), a tysiąc lat 
(u ludzi) jako jeden dzień (u Boga)", 2 Piotra 3:8. 

Jan.16:20 Obróci w wesele=> Z powodu społeczności i łączności z Ojcem Niebiańskim. 

Jan.16:22 Zasię ujrzę was=> Objawię samego siebie. Ostatnią czynnością naszego Pana przed 
wstąpieniem do nieba było, że błogosławił swym uczniom i zwolennikom, iż "przyjść miał tak, jak 
Go widzieli idącego do nieba", Dz.Ap.1:11. 

Jan.16:23 Prosili Ojca=> Na wzór Jezusa, bo On nie rościł prawa być równym Bogu. 

Jan.16:24 Proście a weźmiecie=> Zdobędziecie dostęp do Bożej opatrzności, jeśli zostaliście 
usprawiedliwieni, poświęceni i jeżeli Słowo Jego w was zostaje. Ojciec Niebiański posiada 
wielorakie miłosierdzia, błogosławieństwa i ma zachowaną opatrzność dla tych, co są 
posłusznymi i wiernymi dziećmi, które o te błogosławieństwa proszą. 
Aby radość wasza=> Ze społeczności i łączności z Ojcem była zupełna. 



Jan.16:27 Sam Ojciec=> "Ojcu waszemu spodobało się dać wam Królestwo", Łuk.12:32. "Pierzem swym 
okryje cię, a pod skrzydłami Jego bezpiecznym będziesz", Ps.91:4. "Droga jest przed oczyma 
Pańskimi śmierć świętych Jego", Ps.116:15. 
Miłuje was=> Greckie słowo "phileo" określa obowiązującą miłość. 
Wyście mnie umiłowali=> Greckie słowo "phileo". 

Jan.16:33 Ufajcie=> Siła, moc będzie daną na każdym kroku tym, którzy postępują tą drogą. 
______________________  
MANNA - 9 CZERWCA 
---------------------- 
Pan nie otrzymał obietnicy jakiejś ziemskiej nagrody za wierność. Wprost przeciwnie, obiecane 
Mu były niedostatek i prześladowanie a nawet śmierć. Był On "mężem boleści, świadomym 
niemocy". Urągania, którymi urągano Bogu spadły na Niego. Chociaż był bogatym, dla nas stał 
się ubogim, tak ubogim, że powiedział, iż "liszki mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda; ale Syn 
człowieczy niema, gdzieby głowę skłonił". A sługa nie przewyższa swego Mistrza, jeśli Jego 
prześladowali, to nas też będą prześladować, a urągania, którymi Jemu urągano, spadną i na 
nas. Jedyną nagrodą, której naśladowcy Chrystusa mogą się teraz spodziewać jest serdeczna 
manifestacja Pańskiej miłości i uznania. 
---------------------- 

Jan.17: 1 I rzekł=> Odmówił głośną modlitwę wobec drugich. 

Jan.17: 2 Aby tym=> Na każdym poziomie istnień. 

Jan.17: 3 To jest żywot=> Jest sposób, w który można go zdobyć. Jest dowód, że oni już zostali uznani od 
Boga za Jego dzieci. 
Aby poznali=> Mogli mieć ścisłą przyjaźń. 
Ciebie=> Boskie stworzenia potrzebują i powinny znać swojego Stwórcę, aby mogły w Nim mieć 
zaufanie, a także w Jego dobroczynnych postanowieniach. 
Prawdziwego Boga=> "Łaska i pokój niech się wam rozmnoży przez poznanie Boga", 2 Piotra 
1:2. 

Jan.17: 5 Chwałą=> Duchowej natury. 
Którą miałem=> W moim przedludzkim stanie. 
U Ciebie (Ojcze)=> O którą jedynie proszę, by mi była przywrócona, pomimo danej mi wielkiej 
obietnicy. 
Niżeli świat był=> O których to rzeczach pamiętam, pomimo mojej przemiany na naturę ludzką. 

Jan.17: 6 Imię Twoje ludziom=> Apostołom. 
Twoi byli=> Prawdziwi Izraelici posiadający pokorę i moc charakteru. 
Słowa Twoje=> Chrystus nie rościł prawa być równym Bogu. 

Jan.17: 8 Słowa dałem im=> Naukę apostołom. 

Jan.17: 9 Za nimi proszę=> Nie za różnymi kościołami, sektami, stowarzyszeniami, narodami, lecz jedynie 
za moimi naśladowcami. 
Nie za światem=> Jego czas przyjdzie później. 

Jan.17:10 Uwielbiony jestem w nich=> Gdy ostatecznie dojdą i otrzymają Boże podobieństwo. 

Jan.17:11 ______________________  
MANNA - 24 SIERPNIA 
---------------------- 
Gdy bierzemy pod uwagę to piękne wyrażenie uczuć naszego Pana, które odnosi się do 
Kościoła, to wtedy dostrzegamy przebłysk chwały błogosławionej jedności Boskiej rodziny. Jest 
to jedność celu, jedność zaufania, jedność sympatii, jedność miłości, jedność zaszczytu i 
jedność wspólnego posiadania. Nasz Pan opisał tę jedność jako już istniejącą między Nim i 
Ojcem, lecz o ile ona dotyczyła Jego uczniów była i jest prospektywna. Jej osiągnięcie jest 
wspaniałym celem, do którego dążymy. 
---------------------- 

Jan.17:12 Syn zatracenia=> Możebne, że dla Judasza nie ma nadziei zbawienia. 

Jan.17:16 Nie są ze świata=> Nie są ze złego porządku rzeczy. Nie są więcej dziećmi gniewu, ale synami 
Bożymi. Mają inne nadzieje i dążenia, jak mieli kiedyś. "Gdybyście byli ze świata, świat 
miłowałby to, co jest jego", Jan 15:19. 

Jan.17:17 Poświęć je=> "Aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez słowo", Efez.5:26. "Przez 
poświęcenie ducha", 1 Piotra 1:2. Poświęcenie rozwija się w miarę, jak nasze serca rozszerzają 
się, tak nasze poświęcenie musi postępować. 
W Prawdzie Twojej=> W Boskim planie, a nie przez nieświadomość, błąd lub wzruszenie. "Wy, 
bracia, nie jesteście w ciemności", 1 Tes.5:4. To nie odnosi się do naturalnych prawd i nauk w 
ogólności takich, jak astronomia, botanika, itp., lecz do Prawd, które Bóg objawia w Słowie 
swoim, a zamierzone, aby wytworzyć w nas łaskę ducha Bożego, ducha Prawdy. Ktokolwiek 



choćby w małej dozie posiadł Prawdę, już o tyle będzie posiadał w sobie moc uświęcającą. 
Nawet sama Prawda na czasie jest zdolną uchronić od mocy złych duchów. 
Słowo Twoje=> Chrystus nie rościł nigdy pretensji być równym Bogu Ojcu. 
Jest Prawdą=> Jest to chleb niebiański, woda żywota. 
________________________ 
MANNA - 19 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Nasz Pan zawsze łączy postęp i rozwój w naszym duchowym życiu z otrzymaną przez nas 
Prawdą oraz posłuszeństwem wobec niej. Każde dziecko Boże powinno strzec się nauk, które 
utrzymują, iż są wyższe niż Słowo i że Chrystus, czy też Duch Święty, przemawia do tak 
zaawansowanych chrześcijan niezależnie od Słowa Bożego. Taki stan rozwija duchową pychę 
oraz chełpliwość i sprawia, że ostrzeżenia i napomnienia Pisma Świętego stają się nieskuteczne, 
ponieważ zwiedzione jednostki omamione są myślą, że mają wyższego nauczyciela 
zamieszkującego w nich. Szatan korzysta z tych złudzeń, prowadząc zwiedzionych do poddania 
się jego woli. 
---------------------- 

Jan.17:18 Posłałem ich=> "Jesteśmy posłami Chrystusa", 2 Kor.5:20. 

Jan.17:19 Poświęcam siebie=> Nie żądam przywileju bym sam jeden miał mieć radość z błogosławienia 
rodzaju ludzkiego. 
Poświęceni byli=> Odłączyli się od świata i stali się moimi współdziedzicami. 

Jan.17:20 Za tymi proszę=> Za apostołami. 
I za onymi=> Za całym Kościołem przez nich reprezentowanym. 
______________________  
MANNA - 27 MARCA 
---------------------- 
(Komentarz do w.20-23) 
Ze zdumieniem zapytujemy, jak to może być? Nasz Pan Jezus był zawsze w doskonałej 
harmonii z Ojcem, był Synem, który chwalebnie odbijał podobieństwo Ojca, ale tak nie było z 
nami. My byliśmy grzesznikami i nie mieliśmy niczego godnego miłości. Tak, ale zostaliśmy 
omyci i oczyszczeni i jakkolwiek nasze ziemskie naczynia mogą jeszcze pozostawać 
grzesznymi, to jednak serca są doskonałymi w oczach Tego, który jest w stanie je odczytywać. A 
kiedy On dostrzega w nas doskonałe serce doskonałe zamiary i intencje - usiłujące 
przezwyciężyć słabości i niemożności naszego niedoskonałego ciała, usiłujące z boleścią, ale i 
ze stanowczością pełnić Jego wolę, pokornie ufając Jego zabezpieczeniom, które poczynił dla 
naszego odkupienia z upadku, wtedy Bóg uznaje w nas te wysiłki jako godne Jego miłości. 
---------------------- 

Jan.17:21 Wszyscy byli jedno=> W miłości i dążeniach. 
A ja w Tobie=> Duch Twój (Boże), zamiary i dążenia nasze są wspólne. 
Aby świat=> "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał zań", Jan 3:16. 
Uwierzył=> W odpowiednim dla świata czasie. 
Żeś Ty mnie posłał=> By odkupić i naprawić rodzaj ludzki. 

Jan.17:22 Tę chwałę=> Duchowej natury. 
Którąś mi dał=> Obiecał dać mi przy zmartwychwstaniu. 
Dałem im=> Dam im przy ich zmartwychwstaniu. 
Jedno jesteśmy=> "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" w naszych dążeniach (a nie, że obaj są równymi 
sobie Bogami. "Ojciec mój większy jest niżeli ja" - powiedział Jezus). 

Jan.17:24 Ojcze! Chcę=> Wierzę, iż taka jest wola Twoja. 

Jan.17:25 Jam Cię poznał=> W pierwotnym moim stanie duchowym. 

Jan.17:26 Imię Twoje=> Twój charakter, wielkość, dobroć, miłość. 

Jan.18: 6 Padli na ziemię=> To jest dowodem, że Jezus oddał im się dobrowolnie. 

Jan.18: 9 Aby się wypełniły=> Częściowo się wypełniły. 

Jan.18:10 Mając miecz=> Na dowód, że nasz Pan nie był wzięty przeciw Jego własnej woli. 

Jan.18:11 Włóż miecz twój=> Ta porada nigdy nie była tak potrzebną jak w naszych czasach. 
Pić kielich=> "Z strumienia na drodze pić będzie, przeto wywyższy głowę", Ps.110:7. 
______________________  
MANNA - 19 LIPCA 
---------------------- 
Jak wspaniale jaśnieje łaska pokory we wszystkich drobnych nawet sprawach, podczas 
pełnienia służby przez naszego drogiego Odkupiciela. Nawet w chwili poddania się Swoim 
wrogom Pan nie chełpi się, że Jego postępowanie jest dobrowolne, nie szuka też chwały 
męczennika! Oznajmia prostą prawdę, że Ojciec tego od Niego wymaga jako dowodu Jego 



osobistej lojalności wobec Niego. Pan Samego Siebie uznaje za sługę Boga, za Syna, który z 
tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Być może, że żadna lekcja nie jest bardziej 
potrzebna Pańskim naśladowcom jak ta o dobrowolnym piciu z kielicha, który Ojciec napełnia. 
Podobnie potrzebne jest uznawanie tego, że Ojciec przewodzi naszym sprawom i nimi kieruje, 
bo należymy do Niego jako uczniowie Pomazańca. 
---------------------- 

Jan.18:13 Najwyższym kapłanem=> Przeto aż do odrzucenia Jezusa, był do pewnego stopnia mówczym 
narzędziem Boga. 

Jan.18:14 A Kajfasz=> Prawdopodobnie główny przywódca w spisku przeciw Jezusowi. 

Jan.18:15 Drugi uczeń=> Apostoł Jan. 

Jan.18:23 Odpowiedział mu=> Pośrednio, jakby nadstawił drugiego policzka w tym znaczeniu, że mu nie 
złorzeczył ani słowem, chociaż był Jezus uderzony bezprawnie. 

Jan.18:25 On się zaparł=> Grzech ten był popełniony przed daniem ducha świętego. 

Jan.18:28 Nie zmazali=> Wiele złości i morderstw może być przykrytych szatą światłości. 
Pożywali baranka=> Święto Wielkanocne, które zaczęło się tego dnia, trwało cały tydzień. Warto 
tu zauważyć, że Pan Jezus ze swoimi uczniami spożywał baranka w dniu poprzedzającym ten 
dzień, w którym Żydzi zwykli spożywać. 

Jan.18:31 Nam się nie godzi=> Przywilej skazywania na śmierć kryminalistów został od nas odjęty. 

Jan.18:34 Od siebie mówisz?=> Jako Rzymianin. 

Jan.18:35 Czy jestem Żydem?=> Co ja tam wiem o waszych żydowskich sprawach. 

Jan.18:36 Królestwo moje=> Za wyjątkiem jego stanu w zarodku. 
Nie z tego świata=> Złego wieku albo epoki. 

Jan.18:37 Ty powiadasz=> Masz słuszność mówiąc to. 
Jestem królem=> To było właśnie "dobre wyznanie przed Ponckim Piłatem", za które nasz Pan 
przepłacił życiem. 
Słucha głosu mego=> Zostaje przyciągnięty i staje się moim uczniem, lub naśladowcą i uznaje 
mnie za Króla. 
______________________  
MANNA - 21 LIPCA 
---------------------- 
Wierność naszego Pana Prawdzie sprowadziła na Niego prześladowania ze strony tych, którzy 
byli zaślepieni przez przeciwnika. Danie przez Niego świadectwa Prawdzie kosztowało Go życie, 
a oddane życie w obronie Prawdy stanowiło cenę odkupienia. Podobnie wszyscy naśladowcy 
Pańscy mają dawać świadectwo Prawdzie - mają głosić Prawdę o Boskim charakterze i Planie. 
Tego rodzaju świadczenie o Prawdzie kosztuje wszystkich prawdziwych naśladowców Jezusa 
życie w przedstawianiu samych siebie żywymi ofiarami, świętymi i możliwymi do przyjęcia przez 
Boga dzięki Jezusowi Chrystusowi. Niechaj każdy mający nadzieję udziału z Księciem Żywota w 
Królestwie daje świadectwo Prawdzie - dobre wyznanie odnoszące się do Królestwa, jego 
ustanowienia i ostatecznej budowy w chwale. 
---------------------- 

Jan.18:38 Cóż jest Prawda?=> Często o niej słyszymy, lecz gdzie można ją znaleźć? Jak można 
powiedzieć co jest właściwe? 

Jan.18:40 Nie tego=> Wypuść. Fanatyzm religijny wytwarza nienawiść najgorszego rodzaju, bez sumienną 
i najzłośliwszą. 
Barabasza=> Wypuść, Świat woli raczej mordercę, niżeli świętego człowieka. 

Jan.19: 1 Ubiczował Go=> Spodziewał się, iż to zadowoli żądnych krwi oskarżycieli Chrystusa. 

Jan.19: 5 Oto człowiek=> Doskonały człowiek, Jezus Chrystus. Takiego człowieka nie macie w całym 
waszym kraju. 

Jan.19:11 Gdyby ci nie była daną=> Świętym nie może wydarzyć się żaden wypadek (bez woli Stwórcy, 
Psalm 116:15, Mat.10:30). 

Jan.19:12 Odtąd Piłat=> Okazywał o wiele większe zainteresowanie aniżeli okazałoby papiestwo w 
podobnych okolicznościach. 

Jan.19:14 Przed Wielkanocą=> To dowodzi, że Jezus z uczniami swoimi spożywał baranka dnia 
poprzedniego, a nie w ten, w którym Żydzi to czynili. 

Jan.19:23 Wzięli szaty Jego=> Przeto odzież i ciało, w którym Jezus pokazał się po zmartwychwstaniu, 
musiały być specjalnie stworzone. 
Ta suknia=> Prawdopodobnie podarunek od którejś z niewiast, które służyły ze swych 
majętności na potrzeby Jezusa i Jego dwunastu apostołów. Wyobraża on szatę sprawiedliwości 
Chrystusa i szatę weselną. 
Dziana=> Tkana i pięknie wyobraża osobistą doskonałość Chrystusa. 

Jan.19:26 Którego miłował=> Jezus uczynił różnicę z powodu jego miłego usposobienia. 



Jan.19:27 Oto matka twoja=> Pan Jezus sam był w wielkim utrapieniu, a mimo to troszczył się jeszcze o 
dobro swej matki. 
Wziął ją do siebie=> Jan, który miał swój dom, jak miała Marta, Maria i Łazarz. Komunizmu 
wtedy nie było; gdyby było takie zrzeszenie założone przez Pana, to Pan by na pewno swą 
matkę polecił takiemu zrzeszeniu czy towarzystwu. Dla Wieku Ewangelii komunizm nie był 
potrzebny, nie było o nim wzmianki przez Jezusa ani apostołów. 

Jan.19:30 Wykonało się=> Ofiara okupu rozpoczęła się półczwarta roku wstecz, nim została dokończoną. 

Jan.19:34 Krew i woda=> Co wskazywało, że nastąpiło pękniecie serca. Jezus przyjął i nosił nasze 
słabości, aż został wielce osłabiony. To było niezbitym dowodem, że nasz Pan rzeczywiście 
umarł. 

Jan.19:37 Ujrzą kogo przebodli=> Meżebne, że ciało Chrystusa zostało zachowane, jako wielka pamiątka 
miłości Bożej, posłuszeństwa Chrystusowego i naszego odkupienia, którego figurą była manna 
przechowana w złotej misie w arce przymierza. 

Jan.20: 1 Rano=> "Poratuje go Bóg zaraz z poranku", Ps.46:6. 
Było ciemno=> Figuruje początek siódmego tysiącletniego dnia (od Adama), gdy prawdziwy 
Kościół został wzbudzony. "Rozwalcie ten przybytek (ręką ludzką zbudowany kościół), a ja w 
trzech dniach (tysiącletnich) go postawię", Jan 2:19. 

Jan.20: 5 Prześcieradła=> Przeto odzież i ciało, w którym Jezus pokazał się po zmartwychwstaniu, 
musiały być specjalnie stworzone. 

Jan.20:14 Ujrzała Jezusa=> Pierwsze ukazanie się po zmartwychwstaniu. 

Jan.20:15 A ona=> Greckie "ekinos", podobnie jak w wyrażeniu: "gdy on duch". 
Że był ogrodnik=> Mniemając dlatego, że Jezus był ubiorem podobny do ogrodnika. 

Jan.20:17 Nie dotykaj mnie=> Greckie "haptomai" znaczy: nie obejmuj mnie. Nie zabieraj teraz czasu, 
ponieważ masz jeszcze ważną misję do spełnienia. Powinniśmy pamiętać, żeby Prawdę nie 
trzymać jedynie dla siebie, ale żeby ją zwiastować innym. 
Bom nie wstąpił=> I będę z wami jeszcze przez pewien czas. 
Ojca waszego=> "Nie wstydzi się ich braćmi nazywać", Żyd.2:11. 
Do Boga mojego=> Jezus nie rościł sobie prawa być równym Bogu Ojcu. "Rzecze Panu 
(Jehowie Bogu): Nadzieja moja i zamek mój, Bóg mój, w Nim nadzieję mieć będę", Ps.91:2. 

Jan.20:19 Drzwi zamknięte=> Prawdopodobnie mocno zaryglowane. 
Jezus przyszedł=> Piąty już raz ukazał się po zmartwychwstaniu. 
Stanął w pośrodku=> Objawił się momentalnie bez widocznego zbliżania się. "Wiatr gdzie chce 
wieje, poświst jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd powstaje i dokąd zmierza. Podobnie bywa z 
każdym, kto się z ducha narodził", Jan 3:8. 

Jan.20:21 Posłał Ojciec=> Wynika, że Chrystus nie rościł pretensji by być równym Bogu Ojcu. 

Jan.20:22 Tchnął na nich=> Wyobraża wylanie ducha świętego podczas Zielonych Świąt. 

Jan.20:23 Grzechy odpuścicie=> W mowach apostolskich, ich listach i decyzjach, oraz, gdy zostaną 
wyniesieni na stanowisko sędziów świata w Tysiącleciu, a nawet w teraźniejszym czasie, gdy 
stosunki ku temu składają się. 

Jan.20:26 Po ośmiu dniach=> Dzień, który potem był nazwany siódmym. Chrześcijanie nawróceni z Żydów 
obchodzili oba dnie. 
Przyszedł Jezus=> Szósty raz ukazał się po zmartwychwstaniu. 
Stanął w pośrodku=> Momentalnie, stwarzając takie ciało i odzież, jakie uważał za potrzebne do 
okoliczności. 

Jan.20:27 Rzekł Tomaszowi=> Pokazując, że On wiedział, co mówił Tomasz, chociaż Mu nikt tego nie 
powiedział. Szczególne światło przyświecało dla prawdziwych "Izraelitów" podczas żniwa Wieku 
Żydowskiego, jak i Wieku Ewangelii. 
______________________  
MANNA - 12 LISTOPADA   
-------- 
Nie możemy zbliżyć się do Pana w inny sposób niż przez rozwijanie wiary i ufności w Niego, w 
Jego dobroć, w Jego moc, w Jego mądrość i w Jego miłość. Wiara jest zaletą, którą należy 
doskonalić, rozwijać. Ci sami Apostołowie, którzy wołali w przerażeniu podczas burzy na Morzu 
Galilejskim, stopniowo coraz bardziej wzrastali w wierze, aż, jak zapisy świadczą, byli a stanie 
ufać Panu i ufali Mu nawet w czasie Jego nieobecności i wtedy, gdy nie mogli Go znaleźć. 
Powinno to być także lekcją dla nas w codziennym życiu, w rozwijaniu wiary w Pana i myśleniu o 
naszych przeszłych doświadczeniach oraz wszystkich naukach zawartych w jogo Słowie, aby 
tym sposobem nasza wiara w Niego mogła się zakorzenić i ugruntować.   
-------- 

Jan.20:28 Bóg mój=> Nie Jehowa. Mocarz. 

Jan.20:29 Nie widzieli=> Literalnie, a tylko oczyma wiary. 



Jan.20:30 Wiele innych rzeczy=> Dowodów, greckie słowo "seemion". 

Jan.20:31 Ale te są=> Opisy ewangeliczne. 
Abyście wierzyli=> Wiara jest konieczną do zbawienia. 
Że Jezus jest Chrystus=> Mesjasz, w którym wszystkie rodzaje ziemi mają być błogosławione. 
Syn Boży=> A nie syn Józefa. 
Żywot mieli=> Znaczy to, co jest przeciwne śmierci, a otrzymują ci, co wierzą. 

Jan.21: 1 Ukazał się=> To był siódmy raz ukazania się uczniom po zmartwychwstaniu. 

Jan.21: 3 Pójdę ryby łowić=> Nie będąc zdolnym dalej głosić poselstwa, że "przybliżyło się Królestwo", 
ponieważ Król został ukrzyżowany, a nie pojmował, że jego początek musiał być mały i 
stopniowo wzrastać. 

Jan.21: 6 Nie mogli wyciągnąć=> Okazał Pan troskliwość o swoich naśladowców nawet w doczesnych 
rzeczach. 

Jan.21: 9 Rybę leżącą=> To sprzeciwia się teorii jaroszów. 

Jan.21:12 Jest Pan=> Lecz nie był poznany po znakach od gwoździ, a po uczynionym cudzie. 

Jan.21:15 Szymonie=> Nazywając go jego dawnym imieniem, nasz Pan okazał Piotrowi, że w tych 
ostatnich dniach nie okazał swego charakteru podobnego do kamienia, który miał wyobrażać 
jego nowe imię. 
Miłujesz mnie?=> Słowo greckie "agape", najwyższa miłość. Czy posiadasz najwyższy stopień 
miłości dla mnie, Szymonie? 
Więcej niżeli ci?=> I ponad swe łodzie, sieci i ziemskie rzeczy. 
Miłuję Cię=> Słowo greckie "phileis", obowiązkowa miłość. Mam obowiązującą miłość dla Ciebie, 
Panie. 
Paś baranki moje=> Uczyń im wiadome słowo moje, plan i charakter Boga Jehowy jako wzór 
doskonałości. 

Jan.21:16 Miłujesz mnie?=> Po raz drugi zapytał. Greckie słowo "agape", najwyższa miłość. Czy posiadasz 
najwyższy stopień miłości dla mnie, Szymonie? 
Miłuję Cię=> Greckie słowo "phileis", obowiązkowa miłość. Mam obowiązującą miłość dla Ciebie, 
Panie. 

Jan.21:17 Po raz trzeci=> Piotr zaparł się Pana Jezusa trzy razy i było właściwym, aby po trzykroć wyznał 
swoją miłość. 
Miłujesz mnie?=> Greckie słowo "phileis", obowiązkowa miłość. Czy jesteś pewny, że masz dla 
mnie chociaż obowiązkową miłość? 
Zasmucił się Piotr=> To doświadczenie miało miejsce wkrótce po odrzuceniu nominalnego 
Izraela, a co figuruje próbę i doświadczenie klasy świątnicowej w obecnym czasie życia 
ziemskiego. 
Ja Cię miłuję=> Greckie słowo "phileis", obowiązkowa miłość. Mam obowiązującą miłość dla 
Ciebie, Panie. 
Paś owce moje=> Słabe i delikatne owce. Tu jest użyty inny wyraz grecki niżeli w wierszu Jan 
21:16. 

Jan.21:20 Miłował Jezus=> Jana, czyniąc wyjątek z powodu jego szczególnego miłego usposobienia. 

Jan.21:25 Jest jeszcze=> Ten wiersz jest dodany, bo go nie ma w starych manuskryptach. 

Dz. 1: 1 Pierwszą księgę napisałem=> Łukasza, Teofilu. 
Co Jezus czynił i uczynił=> Jego usługa trwa w dalszym ciągu przez członków Ciała 
Chrystusowego, którzy jeszcze są z tej strony zasłony. 

Dz. 1: 2 Aż do dnia=> Z okazji Jego jedenastego ukazania się po zmartwychwstaniu. 
Których wybrał=> Jako swoje mówcze narzędzia. 

Dz. 1: 3 Przez czterdzieści dni=> Możebne, że w ciągu całego tego czasu, w którym Pan objawiał się 
swoim uczniom, nie trwało dłużej niż około czterech godzin. 

Dz. 1: 4 Zgromadził ich=> I jadł z nimi nad brzegiem morza Galilejskiego. 
Przykazał im=> Nie opuszczać Jerozolimy, a oczekiwać obietnicy od Ojca i znad morza zaraz 
powrócili. 

Dz. 1: 5 Duchem świętym=> Jest o wiele ważniejszym chrztem. 

Dz. 1: 6 Zeszli się=> Ostatni raz w Jerozolimie. 
W tym czasie=> Co jasno rozumiemy, iż z czasem uczynisz. 
Naprawisz (odbudujesz) Królestwo=> Za którym wyglądamy i o które przykazałeś nam modlić 
się i czuwać. 

Dz. 1: 7 Nie wasza rzecz=> Teraz (na początku zmiany dyspensacji za Jezusa). Nie powiedział im, iż nie 
byłoby właściwym dla nich wiedzieć z czasem, jeżeliby proroctwo nie było zamierzone, by miało 
być kiedyś zrozumiane, to nie było racji go dawać. 
Czasy=> Greckie słowo "kairos" oznacza: naznaczone czasy, jak "czasy pogan". 
Ojciec w mocy swej=> Chrystus nie rościł prawa być równym Bogu. 



Dz. 1: 8 Przyjmiecie moc=> By wiedzieć i zrozumieć czasy i pory. 
Zstąpi na was=> "Lecz, gdy przyjdzie duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę ... i 
przyszłe rzeczy wam oznajmi", Jan 16:13. 
Będziecie mi świadkami=> A nie sobie. 
W Jerozolimie=> Gdzie jedynie prawdziwi Izraelici odważali się pójść, by postępować w ślady 
zniesławionego i straconego Chrystusa. 
Po krańce ziemi=> Świadectwa apostołów do tej pory trwają przez ich pisma. 

Dz. 1: 9 Obłok wziął Go=> Ten sposób zniknięcia sprzed ich oczu był zamierzony w tym celu, ażeby 
apostołowie nie spodziewali się więcej ujrzeć Jezusa, aż dopiero przy wtórej Jego obecności. 

Dz. 1:10 A gdy patrzyli=> Wyraz grecki "hos" użyty jak w wyrażeniu: "dawał im sędziów około czterysta 
pięćdziesiąt lat", Dz.Ap.13:20. 

Dz. 1:11 Ten Jezus=> Ten sam umiłowany Jezus, który będąc bogatym, stał się dla nas ubogim; ten sam 
Jezus, który był "zabity co do ciała, a ożywiony co do ducha", 1 Piotra 3:18. 
Tak przyjdzie=> Z błogosławieństwem dla swych naśladowców. "Sam Pan ... zstąpi z nieba", 1 
Tes.4:16. Cicho, potajemnie, a dla świata nieznany z wyjątkiem Jego naśladowców. 
Jakoście=> Wy, Jego wierni naśladowcy. 
Widzieli Go idącego=> Bez przepychu, wystawności, ani hałasu. 

Dz. 1:14 Jednomyślnie=> Wyczekują przyjęcia i udarowania duchowym wyrozumieniem. 
Na modlitwie=> Prawdopodobnie na modlitwie głośnej dla pożytku drugich. 

Dz. 1:15 Około stu dwudziestu osób=> Możebne, że ci wszyscy byli zgromadzeni podczas zesłania ducha 
świętego. 

Dz. 1:23 Postawili dwóch=> Lecz Chrystus jako Głowa wszystkich naznaczył Pawła. 

Dz. 1:24 Mówili=> Zapewne odmawiali modlitwy na głos. 

Dz. 1:25 Na miejsce swoje=> Na wtórą śmierć. 

Dz. 2: 1 A gdy=> W niedzielę, siedem tygodni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. 
Dzień pięćdziesiąty=> Dzień pięćdziesiąty znaczy, że upłynęło pięćdziesiąt dni od żydowskiego 
sabatu wielkanocnego. 
Jednomyślnie=> Wyczekują przyjęcia i udarowania duchowym wyrozumieniem. 

Dz. 2: 3 Rozdzielone języki=> Powstały od głównego środkowego światła. 
Na kształt ognia=> Światło przedstawia: znajomość, oświatę, inteligencję objaśniającą Boże 
zamiary, by użyć ludzkich języków jako narzędzi do powołania ze świata Jego wybranych. Nie 
był to duch święty, lecz jedynie manifestacja dla przedstawienia rzeczy niewidzialnej, jako 
odpowiedniego obrazu misji apostołów, jaką mieli do przeprowadzenia. 
Na każdym z nich=> Możebne, że tylko na jedenastu apostołach, którzy mieli być jako 
przedstawiciele Pana i narzędzie mówcze ducha świętego. 

Dz. 2: 4 Duchem świętym=> Duchem przysposobienia. W tym to czasie i miejscu stało się 
przysposobienie (czyli zostali uznani za synów Ojca Niebiańskiego). 
Innymi językami=> Podobnie teraz, niektórzy używali swych języków na bluźnierstwa i fałszywe 
przedstawianie charakteru i planu Bożego, teraz radują się i wychwalają Boga. Naśladownictwo 
tego daru mówienia innymi językami jest praktykowane i teraz przez księcia ciemności, by 
zwieść ludzi. Pewna niewiasta z Los Angeles posiadała "dar" tego rodzaju, lecz, gdy pewien 
Chińczyk słyszał ją mówiącą i gdy żądano od niego by przetłumaczył to, co ona mówiła, to 
odpowiedział, że jej mowa jest najgorsza, jaka może być. 
On Duch=> Moc Boża, jaka na nich działała. 
Dawał im wymawiać=> Przez udzielony "dar" dobrowolnie, a nie przez wkładanie rąk, jak to 
zwykle było czynione. 

Dz. 2: 5 Mężowie nabożni=> Czasami zgromadziło się dwa do trzech milionów pielgrzymów w tej porze 
roku. 
Z każdego narodu=> Z tego powodu dzieło pierwszego żniwa było ześrodkowane w Jerozolimie, 
podobnie jak teraz ześrodkowane jest w Stanach Zjednoczonych. 

Dz. 2: 7 Którzy mówią=> Jedenastu apostołów, bo Judasz już nie żył. 

Dz. 2:10 Przychodnie Rzymscy=> Do których później pisany był list do Rzymian. 

Dz. 2:11 Sprawy Boże=> Zarysy planu Bożego. 

Dz. 2:14 Z jedenastoma=> Piotr z drugimi apostołami. 

Dz. 2:15 Trzecia godzina=> Około dziewiątej godziny rano czasu naszego. 

Dz. 2:16 Ale to jest=> Wylanie ducha Bożego na sługi i służebnice jest częścią tego, co będzie dokonane 
w przyszłości na wszelkie ciało. 

Dz. 2:17 W ostateczne dni=> Po dniach wspomnianych w następnym wierszu. Potem, gdy mający być za 
synów przyjęci, przyjęli ducha przysposobienia. Po dniu pomsty, który upokorzy arogancję 
ludzką. Potem, gdy świat ujrzy cudowne błogosławieństwa Boże okazane Izraelowi w początku 
dnia tysiącletniego. 



Wyleję ducha mego=> "A duch i oblubienica mówią: przyjdź! A kto chce, niech darmo weźmie 
wodę żywota", Obj.22:17. 
Na wszelkie ciało=> Bo nie tak, jak teraz, na małą garstkę sług, ale na cały rodzaj ludzki, 
oświecając i pomagając mu do przezwyciężenia odziedziczonych złych skłonności i 
przyprowadzając go do stanu doskonałego. Lecz wtedy będzie również potrzeba, jak i teraz, by 
się ofiarować Bogu i przyswajać sobie Prawdę w osiągnięciu korzyści w żywocie. 

Dz. 2:18 Na sługi moje=> To jest tych, którzy zobowiązali się przymierzem z Bogiem. 
W one dni=> W ciągu Wieku Ewangelii. 
Będą prorokować=> Sabathai Lewi, fałszywy Chrystus ze Smyrny, który ze swoimi czterystu 
prorokami był tym naśladownictwem, jak również i inni świadczyli w nowoczesnych religijnych 
zebraniach. 

Dz. 2:19 Cuda na niebie=> Niebo, symbol władz kościelnych ziemskich. 
I znamiona=> "I znaki wielkie będą" (Łuk.21:11) w czasie ucisku. 
Na ziemi=> W teraźniejszym ustroju społecznym. 
Krew=> Przelewanie krwi, jak również twierdzenie, że figuralne ofiary u Żydów były krwawe i 
barbarzyńskie. 
Ogień=> Czas ucisku. 
Parę i dym=> Zamieszanie pojęć, błędy fałszywego systemu kościelnego. 

Dz. 2:20 Słońce=> Symboliczne światło Ewangelii. Prawda, a także Chrystus Jezus. 
Obróci w ciemność=> Literalnie wypełniło się 19 maja 1780 roku na przestrzeni 320 mil 
kwadratowych. Symboliczne znaczenie jest zapieranie się tego, żeśmy zostali kupieni 
drogocenną krwią Chrystusa i przez zastąpienie teorią o rozwoju ewolucji. 
A księżyc=> Symbolicznie znaczy światło Prawa Mojżeszowego. 
A krew=> Przelewanie krwi, jak również twierdzenie, że figuralne ofiary u Żydów były krwawe i 
barbarzyńskie. 

Dz. 2:22 Mężowie izraelscy=> Reprezentujący dwanaście pokoleń. 

Dz. 2:23 Tego wydanego=> "Zraniony dla występków naszych", Izaj.53:5. 

Dz. 2:24 Bóg wzbudził=> Chrystus sam siebie nie mógłby wzbudzić z grobu. 
Boleści śmierci=> Związki śmierci. 
Jakoż było to niemożliwe=> Jezus zachowawszy doskonale Prawo Boże, oddał samego siebie 
na okup za rodzaj ludzki, przeto okazał się godnym być wysokiego wyniesienia, a Pan Bóg już 
przedtem zapowiedział Jego zmartwychwstanie, jak to jest wyobrażone w Wielkiej Piramidzie w 
Egipcie, jakoby wybuch przy otworze studni. 

Dz. 2:25 O Nim=> Uosabia Go, mówią o Nim. 
Upatrywałem Pana=> Ja, Chrystus, upatrywałem Jehowę. 

Dz. 2:26 Rozweseliło się serce=> "Obfitość wesela jest przed obliczem Twoim, a rozkosze po prawicy 
Twojej" (Ps.16:11), nawet w doczesnym życiu. 

Dz. 2:27 Nie zostawisz duszy=> Lecz ją wzbudzisz. 
W piekle=> W "hades", w unicestwieniu, a nie w mękach. 

Dz. 2:28 Ty oznajmiłeś mi=> Jehowa Chrystusowi. 
Drogi żywota=> Boski cel wzbudzenia mnie od śmierci. 

Dz. 2:29 Umarł i pogrzebany=> Dusza - Dawid pozostaje jeszcze w piekle, w "hadesie". 
A grób jego=> Pozostająca pamiątka o jego śmierci i skażeniu, jak również nadziei przyszłego 
zmartwychwstania przez Chrystusa. 
Do dnia dzisiejszego=> To wskazuje, że to proroctwo nie odnosiło się do jego osoby. 

Dz. 2:30 Przysięgą=> Bezwarunkowym przymierzem. 
Na stolicy jego=> Boskiej stolicy. Władza i panowanie. 

Dz. 2:31 To przeglądając=> Proroczo, co jest jednym z wielu dowodów, że Biblia jest objawieniem 
Bożym. 
Chrystusowym=> Z "hades", do którego musiał iść za nieprawości nasze. 
Dusza Jego=> "Wydał na śmierć duszę swoją", Izaj.53:12. 
Nie została w piekle=> W "hades", w grobie, z wyjątkiem trzech dni, gdy był zupełnie umarłym. 
Ani ciało Jego=> Możebne, iż ciało Jezusa zostało zachowane jako wielka pamiątka miłości 
Bożej, Chrystusa posłuszeństwa i naszego odkupienia, które było wyobrażone przez złote 
naczynie z manną przechowywane w arce przymierza. 

Dz. 2:32 Czego my=> Jedenastu apostołów (gdyż Judasz już nie żył). 

Dz. 2:33 Obietnicę ducha świętego=> Wielkiej i kosztownej obietnicy. 
Wylał to=> Nie ducha jako osobę, lecz cudowną moc i to dowodzi przyjęcie Kościoła. 

Dz. 2:34 Dawid nie wstąpił=> "Nikt nie wstąpił do nieba" przed Jezusem (Jan 3:13). 
Rzekł Pan=> Bóg Jehowa. 
Panu memu=> "Adon", mistrz, władca, wzbudzony Chrystus. 



Po prawicy mojej=> Na stanowisku łaski i mocy. 

Dz. 2:36 Wszystek dom=> Wszystkie pokolenia tu reprezentowane. 
Tego Jezusa=> Który powiedział: "Mam klucze piekła i śmierci", Obj.1:18. 

Dz. 2:37 Cóż mamy czynić?=> Czy nie ma dla nas litości? 

Dz. 2:38 Ochrzcij się=> Przychodząc tym sposobem ponownie do harmonii z Mojżeszem, który był typem 
na Chrystusa, a w którego byli już raz ochrzczeni. 
Odpuszczenie grzechów=> Nie grzechu pierworodnego, który jedynie mógł być zmazany przez 
krew Chrystusową, albowiem "bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia" (Żyd.9:22), lecz jedynie 
grzech popełniony przeciwko Prawu Przymierza, licząc w to i odrzucenie Mesjasza. 

Dz. 2:39 Ta obietnica=> Wysokiego powołania. 
Wam i wszystkim=> Aż do skończenia się siedemdziesięciu tygodni łaski we wszystkich 
częściach świata. 
Których by=> Lecz nie więcej. 
Pan Bóg powołał=> Nie wszyscy jednak są powołani. 

Dz. 2:41 Którzy przyjęli słowa=> Gdy Piotr tym sposobem otworzył drzwi dla Żydów (używając 
pierwszego symbolicznego klucza). 
Było około trzech tysięcy dusz=> Osób, istot i był to jeden z dowodów łaski ostatniej połowy 
siedemdziesiątego tygodnia. 

Dz. 2:42 W łamaniu chleba=> Uczniowie "powiedzieli jak Go poznali w łamaniu chleba", Łuk.24:35. 

Dz. 2:43 Strach=> Poszanowanie i ocenienie cudownej społeczności z Bogiem, do której zostali 
przyprowadzeni. 

Dz. 2:44 Rzeczy wspólne=> I "powstało szemranie" jako wynik tego. Możebne, że, gdy tysiącletnie 
Królestwo przyprowadzi ludzkość do doskonałości, pewnego rodzaju komunizm zostanie 
ustanowiony. 

Dz. 2:46 Łamiąc chleb=> Nie było to obchodzenie pamiątki śmierci Jezusa, ale Jego zmartwychwstania. 

Dz. 2:47 Przydawał zborowi=> Nie przyłączał do żadnej sekty, denominacji lub stowarzyszenia. 
Mieli być zbawieni=> Byli "nadzieją zbawieni". Zbawieni od zaślepienia żydowskiego narodu i 
ucisku, jaki nad nimi zawisnął. 

Dz. 3: 3 Prosił o jałmużnę=> Ze względu na społeczne urządzenia, jakie istnieją w czasach obecnych, a 
które mają pieczę o ubogich, byłoby złem podtrzymywać publiczną żebraninę, która była 
właściwa za czasów apostołów. 

Dz. 3: 6 Nie mam=> Do dania, bo to trochę, co posiadam, jest przeznaczone do prowadzenia pracy 
Pańskiej. 
Wstań, a chodź=> Tu jest pokazany dar leczenia, który, według przepowiedni apostoła Pawła, 
miał przeminąć. 

Dz. 3:11 Trzymał się Piotra i Jana=> Nie potrzebujemy wstydzić się tych, których Pan raczył użyć do 
uleczenia nas z duchowej choroby. 

Dz. 3:12 Mężowie izraelscy=> Wszystkie dwanaście pokoleń. 

Dz. 3:15 Dawcę żywota=> "Wszakże jako inni ludzie pomrzecie, a jako jeden z książąt upadniecie", 
Ps.82:7. 
Którego Bóg wzbudził=> Chrystus nie mógł wzbudzić samego siebie. 
Od umarłych=> "Nie zostawisz duszy (istoty) mojej w grobie", Ps.16:10. 
Czego my=> Jedenastu apostołów, gdyż Judasz już nie żył. 

Dz. 3:17 Z nieświadomości uczynili=> Z tego względu może być nadzieja dla wszystkich przeciwników 
Prawdy Bożej, z wyjątkiem tych, którzy już raz byli oświeceni Prawdą. 

Dz. 3:19 Pokutujcie=> Pokuta następuje po nawróceniu. 
Nawróćcie się=> Nawrócenie jest dziełem stopniowym, a nie raptownym. Przyjmijcie przykrycie 
waszych grzechów przez wiarę w Chrystusa, a jako skutek otrzymacie łaskę Bożą i naukę w 
sprawiedliwości. 
Zgładzone=> Zupełnie i na zawsze usunięte we właściwym czasie. Powrót łaski dla Żydów 
nastąpi wtedy, gdy Bóg odejmie grzechy ich. 

Dz. 3:20 Gdy czasy=> Grecki wyraz "kairos" znaczy: czas naznaczony, jak wyrażenie "czasy pogan". 
Ochłody=> Czas restytucji, błogosławieństwa dla wszystkich rodzajów ziemi, licząc w to i 
dziesięć pokoleń izraelskich. Odwrócenie przekleństwa podczas tysiącletniego panowania 
Chrystusa, które zstąpi jako "deszcz na pokoszoną trawę", Ps.72:6. 
Od obliczności=> Grecki wyraz "prosopon" znaczy: od oblicza, jako dowód łaski. 
Pańskiej=> Boga Jehowy, z Jego łaski, jak jest pokazane w figurze, że Jego oblicze obróciło się 
ku nam. 
A posłałby=> W oznaczonym czasie ochłody. 
Jezusa Chrystusa=> Który jedynie może sprowadzić pożądany czas restytucji. 
Który wam=> Przedtem prorocy o Nim opowiadali. 



Dz. 3:21 Który niebiosa ma objąć=> A które wyczekują na uzupełnienie Dawcy Życia przez blisko dwa 
tysiące lat. Przez cały czas między pierwszą a drugą obecnością Chrystusa. 
Aż do czasu=> Skończenia się siódmego tysiącletniego dnia stworzenia, którego wyobrażały 
jubileusze Izraela. Gdy te czasy zostaną wprowadzone, śmierć Adamowa przestanie istnieć. 
Naprawienia=> Odrodzenia się uległych i posłusznych przez Chrystusa i Jego Małżonkę 
(mistyczne ciało) z różnego rodzaju chorób, niedoskonałości i śmierci do trwałego żywota, jaki 
posiadał Adam zanim zgrzeszył. Człowiek nie został odkupiony do duchowego stanu. Jeżeli 
nauka o rozwoju ewolucji jest prawdziwą, to w takim razie żaden grzesznik nie będzie 
przywrócony do restytucji. Jeżeli nauka o ewolucji jest prawdziwą, to obietnica restytucji jest 
najgorszą rzeczą, jaka mogła się przytrafić. 
Wszystkie rzeczy=> Co było utracone przez Adama, a kupione przez Chrystusa: życie, zdrowie i 
doskonałość ludzkiej natury, ziemskich przywilejów i błogosławieństw, raju i panowanie nad 
ziemią, żywych i umarłych Izraela, doskonałej miłości w sercach ludzkich. "Eliasz przyjdzie i 
naprawi wszystko", Mat.17:11. Gdyby masy ludzkie mogły dopatrzeć się tych dobrych czasów, to 
zbliżający się czas ucisku nigdy by nie nastąpił (bo byłby niepotrzebny). 
Świętych proroków=> Królestwo Boże było tematem wszystkich proroków. 

Dz. 3:22 Proroka=> Nauczyciela, Chrystusa, Głowę i ciało. 
Wzbudzi wam=> Cały okres ewangeliczny był przeznaczony na wybranie Chrystusa 
(Pomazańca Bożego). 
Jako mnie=> Wielkiego Wybawiciela, któremu wszyscy jesteście zobowiązani aż do śmierci, bo 
w Nim spoczywa wszystka wasza nadzieja życia. Który pojedna was z Prawem Bożym. 

Dz. 3:23 Stanie się=> Przy końcu Tysiąclecia. 
Że każda dusza=> Wszelka istota, licząc w to i upadłych aniołów. 
Która by=> Po pewnym czasie próby. 
Nie słuchała=> Nie poddała się ponownemu napisaniu Bożego Prawa na swoim charakterze, 
lecz zechce walczyć przeciw Królestwu lub sprzeciwiać się będzie jego przepisom w 
jakimkolwiek szczególe. W Tysiącleciu nie będzie powołania, lecz będzie rozkaz. Nie okazała się 
zupełnie posłuszną. Nie nauczyła się miłować sprawiedliwości a nienawidzieć nieprawości 
stopniowo, przepis za przepisem, przykazanie za przykazaniem, dobrowolnie, aż do dojścia do 
doskonałości i tym sposobem obierając życie. "Słuchajcie, a będzie żyła dusza (istota) wasza", 
Izaj.53:3. 
Tego proroka=> Uwielbionego Chrystusa, pozafigura Mojżesza. Gdy mówił wyraźnie do 
wszystkiego ludu, którego głos jest wyobrażony przez cichy głos, który słyszał Eliasz (1 
Król.19:12). Kto by odrzucił pojednanie, przyjmując chętnie grzech. 
Będzie wytracona=> (Dusza, istota) wiecznym zatraceniem. Zostanie odcięta od życia przez 
wtórą śmierć. "Złoczyńcy będą wykorzenieni", Ps.37:9. Nie oglądają żywota w całym znaczeniu. 
"Gniew Boży zostaje nad nimi", Jan 3:36. Figurowało ten stan wytracenie Egipcjan w Morzu 
Czerwonym. Bóg "nie będzie się na wieki wadził (z grzesznikiem), a gniewu wiecznie chował 
(aby pobłażliwie dozwalać na czynienie zła)", Ps.103:9. Jest to przeciwne do nauki 
uniwersalistów. Nie będzie płakał ani zgrzytał zębami, lub bluźnił imię Boże przez wieczność 
całą (gdy pójdzie na wtórą śmierć, bo ani w śmierci pierwszej, ani w drugiej, nie ma czucia w 
grobie). 
Z ludu=> Tacy utracą wszystko, co wierni osiągną. 

Dz. 3:26 Wam najpierw=> Dopóki nie skończyły się siedemdziesiąt tygodni łaski dla narodu żydowskiego. 

Dz. 4: 2 Obrażając się=> Jak teraz duchowieństwo. 
Uczyli lud=> Nie będąc ordynowani przez ludzi i w sprawie Bożej, o której oni uczyli jako 
doktorzy teologii, nic nie wiedzieli i nic nie mogli o tym uczyć. 
Powstanie umarłych=> Najgłówniejsza nauka Nowego Testamentu. 

Dz. 4: 4 Około pięciu tysięcy=> Jeden z dowodów wypełnienia się łaski w ostatniej połowie 
siedemdziesiątego tygodnia. 

Dz. 4: 7 Którą mocą=> Skarga do sądu prawdopodobnie była podana, że apostołowie praktykowali czary 
i za to mogliby ich ukarać. 

Dz. 4:10 Ludowi Izraela=> Wszystkim dwunastu pokoleniom. 
Bóg wzbudził=> Chrystus nie mógł wzbudzić samego siebie. 

Dz. 4:11 Ten jest kamień=> Kosztowny, Kamień Węgielny, Jezus Chrystus. Wierzchni Kamień Bożego 
budynku, Wzór całego budynku. Kamień obrażenia i Opoka odtrącenia obydwum domom 
izraelskim. 

Dz. 4:12 W żadnym innym=> Jak Budda, Konfucjusz, lub im podobnych. Sabathai Lewi, fałszywy 
Chrystus ze Smyrny, który ze swoimi czterystu prorokami był tym naśladownictwem, jak również 
i inni świadczyli w nowoczesnych religijnych zebraniach. 



Nie masz żadnego=> "Odkupiłeś nas Bogu krwią swoją", Obj.5:9. "Który grzechy nasze sam 
zaniósł na ciele swoim", 1 Piotra 2:24. On kupił cały rodzaj ludzki, więc On jedynie może go 
przywrócić do doskonałości. 
Mogli być zbawieni=> Od śmierci. 

Dz. 4:13 Byli nieuczonymi=> Lecz pokornymi i silnego charakteru. 
Byli z Jezusem=> Nauczyli się Jego nauki i naśladowali Jego ducha. 

Dz. 4:17 Nie rozsławiało=> A tym sposobem nie podkopywało naszego kapłańskiego stanowiska. 

Dz. 4:18 Aby nie mówili=> Możebne, iż figurowało podobne prześladowanie ze strony kościelnictwa z 
końcem wieku ewangelicznego. 
Was słuchać aniżeli Boga=> Gdy Jego wola sprzeciwia się z waszą. 

Dz. 4:20 Nie możemy nie mówić=> "Bo którzy znają swego Boga, utwierdzeni są i działają", Daniel 11:32. 

Dz. 4:24 Panie=> "Despotes", znaczy: panujący. 

Dz. 4:27 Z ludem izraelskim=> Całe dwanaście pokoleń. 

Dz. 4:32 Rzeczy wspólne=> I "powstało szemranie" wskutek tego. 

Dz. 4:36 Syn pociechy=> Posłannictwo Jezusa Chrystusa jest, by czynić zadowolenie i pociechę. 

Dz. 5: 1 Safirą, żoną swoją=> Zapewne, że żadne z nich nie było spłodzone z ducha świętego. 

Dz. 5: 2 Nieco z pieniędzy=> Nominalne kościoły zapełnione są ludźmi tego rodzaju. Największy grzech 
nawet między poświęconymi jest nieuczciwość. 

Dz. 5: 3 I rzekł Piotr=> Który posiadał dar rozpoznawania duchów, sprawujący urząd jako jeden z 
dwunastu wybranych przez Pana apostołów. 
Napełnił twe serce=> Przez złego ducha lub wpływ jego. 
Duchowi świętemu=> Duchowi Bożemu, który działał przez apostołów, a z tego powodu Bogu, 
którego oni reprezentowali. 

Dz. 5: 4 Ale Bogu=> Duchowi Bożemu, który był w apostołach. 

Dz. 5: 9 Ducha Pańskiego=> Objawiającego się we mnie, Jego przedstawicielu. 

Dz. 5:17 Zazdrością=> Nienawiścią, duchem sekciarskim przeciwko Prawdzie, a co okazuje się i w 
naszych czasach. 

Dz. 5:19 Anioł Pański=> Gdyby to wyswobodzenie nie było bezpośrednie i anioł nie był w osobie, to 
byłoby powiedziane: "duch Pański". 
Otworzył drzwi=> Aniołowie posiadają władzę ponad ludzką. 

Dz. 5:21 Synów izraelskich=> Całe dwanaście pokoleń. 

Dz. 5:28 Na nas krew człowieka tego=> Tak postąpić, aby ludzie myśleli, że my jesteśmy odpowiedzialni 
za Jego śmierć. W podobny sposób kapłani, nauczeni w Piśmie i faryzeuszowie naszych czasów 
obawiają się tylko o utrzymanie swych różnych denominacji, ale także o własne stanowiska. 

Dz. 5:29 Boga niż ludzi=> Gdy niemożebne słuchać obydwóch stron. 

Dz. 5:31 Bóg wywyższył=> Do najwyższego poziomu istoty boskiej. Chrystus nigdy nie żądał być równym 
Bogu. 
Za książęcia=> "Wszakże jako inni ludzie pomrzecie, a jako jeden z książąt upadniecie", 
Ps.82:7. 
I Zbawiciela=> Aby w ciągu "dnia sądnego" mógł wybawić od śmierci tych wszystkich, których 
odkupił. 
Ludowi izraelskiemu=> Dwunastu pokoleniom. 

Dz. 5:32 A myśmy=> Jedenastu apostołów, gdyż Judasz już nie żył. 

Dz. 5:34 Imieniem Gamaliel=> Nauczyciel Saula z Tarsu (apostoła Pawła), człowiek światowy, ale 
szlachetny. 

Dz. 5:35 Mężowie izraelscy=> Dwanaście pokoleń. 

Dz. 5:40 Ubiwszy ich=> Trzynaście razów biczem o trzech rzemieniach, co razem stanowiło "czterdzieści 
plag bez jednej", 2 Kor.11:24. 

Dz. 5:42 Po domach=> Zgromadzenia pierwotnego Kościoła były małe. 

Dz. 6: 1 Wszczęło się szemranie=> To pokazuje, że komunizm nie był urządzeniem od Boga 
ustanowionym. 

Dz. 6: 2 Oni dwunastu=> Postąpili rozsądnie złożywszy odpowiedzialność na całe zgromadzenie. 

Dz. 6: 6 Kładli na nich ręce=> Nie to by mieli władzę do kazań, lecz jako znak uznania ich przez 
apostołów i błogosławieństwo. 

Dz. 6: 8 Pełen wiary=> W najstarszych manuskryptach jest "pełen łaski". 

Dz. 6: 9 Z Cylicji=> Może być, że w tym liczy się i Saul z Tarsu. 

Dz. 6:10 Odporu dać=> "Ja wam dam usta i mądrość, której nie będą mogli odeprzeć, ani się jej 
sprzeciwić", Łuk.21:15. 



Który mówił=> Wskutek tego, że miał Prawdę po swojej stronie. Pan uznał Szczepana za 
starszego, zanim bracia zauważyli w nim zdolności. Szczepan nie mógł jednak nauczać w 
zgromadzeniu, aż został do tej służby wybrany przez zgromadzenie. 

Dz. 6:12 Przywiedli do rady=> Sanhedrynu, którego członkiem (przypuszczalnie) był Saul z Tarsu. 

Dz. 6:15 Oblicze jego=> Szczepan w umyśle swoim widział podobieństwo oskarżenia, jakie czyniono 
przeciw niemu i te, za które Mistrz został skazany na śmierć. 
Jako oblicze anielskie=> Piękne, jaśniejące, miłe. "I kamieniowali Szczepana modlącego się", 
Dz.Ap.7:59. 

Dz. 7: 2 A on rzekł=> Przedmiotem jego kazania było, by udowodnić, że ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa 
było tym, czego można było spodziewać się po przewodnikach narodu żydowskiego. 
W Mezopotamii=> "I rzekł Pan do Abrahama: Wyjdź z ziemi twojej", 1 Moj.12:1. 

Dz. 7: 4 Do tej ziemi=> Zaraz potem uczynił z nim przymierze. 

Dz. 7: 5 Nie dał dziedzictwa=> Za czasów Abrahama rola w ziemi chananejskiej, chociaż była własnością 
innych, była dawana bezpłatnie na 100 lub 200 lat temu, kto ją uprawiał. 
I na stopę nogi=> "Ci wszyscy świadectwo otrzymali przez wiarę, nie dostąpili obietnicy", 
Żyd.11:39. 
Choć obiecał=> Obietnica dana Abrahamowi była ziemską i w przyszłości musi się wypełnić. 
Mu ją dać=> "Bo Bóg o nas (apostołach i innych z tej klasy) coś lepszego przejrzał", Żyd.11:40. 

Dz. 7: 8 Obrzeski=> Co symbolizuje odłączenie od ciała, odcięcie od nadziei, pragnień i zamiarów. 
Dwunastu patriarchów=> Typ na dwunastu apostołów. 

Dz. 7:14 Siedemdziesiąt pięć dusz=> Istot, osób. 

Dz. 7:16 W grobie=> Izraelici byli przekonani, że do zmartwychwstania potrzeba było konserwować ciało i 
kości. 

Dz. 7:20 Był krasnym=> Pięknym na wejrzeniu. Historyk Józefus pisze, że Mojżesz był tak pięknym, iż 
przechodnie na ulicy przystawali przypatrując się mu. 

Dz. 7:22 Wyćwiczony=> Mojżesz wykształcenie pobierał na wszechnicy w Heliopolis (starożytne miasto 
egipskie, w którym znajdowała się słynna świątnica boga słońca Ra), gdzie miał dostęp do 
dwudziestu tysięcy ksiąg. 
I uczynkach=> W młodości swojej pokonał on armię Etiopów, którzy najechali na Egipt. 

Dz. 7:23 Gdy mu było czterdzieści lat=> Wyobraża 1845 lat okresu żydowskiego. 

Dz. 7:25 Nie rozumieli=> Wyobraża, iż Chrystus "przyszedł do swoich, ale Go swoi nie przyjęli". 

Dz. 7:30 Wypełniło czterdzieści lat=> Wyobraża 1845 lat chrześcijańskiego okresu. 

Dz. 7:36 Na puszczy czterdzieści lat=> Wyobraża dziewiętnaście stuleci Wieku Ewangelii. 

Dz. 7:40 Uczyń nam bogi=> Wyraz grecki "theos" nie znaczy Boga Jehowy, gdyż brak jest tu przedimka. 

Dz. 7:43 Molocha=> Wyobraża tych, co fałszywie przedstawiają charakter Boży, wyznając naukę o 
wiecznych mękach. 
Gwiazdę bożka Romfana=> Grecki wyraz "theos" nie znaczy Boga Jehowę, gdyż brak jest tu 
przedimka. 

Dz. 7:48 Ręką uczynionych=> Ale "wyście świątynią Boga żywego", 2 Kor.6:16. 

Dz. 7:49 Podnóżkiem nóg=> "Abym miejsce nóg moich uwielbiał", Izaj.60:13. "I staną nogi Jego w on 
dzień na Górze Oliwnej", Zach.14:4. 

Dz. 7:51 Twardego karku=> Obraz wzięty ze sztywnych karków nie okiełznanych jarzmem wołów. 
Raptowne zakończenie kazania przez Szczepana zapewne było z powodu okazywanej 
niecierpliwości jego słuchaczy. 
Sprzeciwiacie się=> Jak to czyni olbrzymia większość i dzisiaj. 

Dz. 7:53 Anielskie=> Przez poselstwo Bożych posłańców. 

Dz. 7:54 Zgrzytali nań=> Byli rozgniewani, niezadowoleni, uprzykrzeni. "Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów", Mat.8:12. 

Dz. 7:55 Ducha świętego=> Pełen zapału dla Pana i Prawdy Bożej. 
Patrząc w niebo=> Z modlitwą ku niebu, wiedząc, że burza nienawiści wybuchnie w swym szale. 
Chwałę Bożą=> Było mu dane widzenie dla wzmocnienia jego wiary w mającym zaraz nastąpić 
męczeństwie. 
Po prawicy=> Stanowisko łaski i władzy. 

Dz. 7:56 Niebiosa otworzone=> One będą otworzone podczas Tysiąclecia, by błogosławić wszystkie 
rodzaje ziemi. 

Dz. 7:58 Kamieniowali=> Wbrew prawu rzymskiemu. 
U nóg młodzieńca=> To wyrażenie wskazuje, że Saul (apostoł Paweł później) był jednym z 
przywódców w prześladowaniu, jak również był wpływowym człowiekiem w radzie Sanhendrynu. 
Zwano Saul=> Niektórzy, co dziś zwalczają chorążych Prawdy, mogą jeszcze stanąć po stronie 
Pana. 



Jezu przyjmij=> Trzymaj dla mnie aż do zmartwychwstania. 
Ducha mojego=> Ducha żywota, albo dech żywota. 

Dz. 7:60 Nie poczytaj im=> Modlitwa Szczepana była wysłuchana, bo ze środowiska prześladowców 
wkrótce Saul został powołany, by stać się najbardziej oddanym sługą Prawdy. 
Zasnął=> W śmierci, wyczekując poranku zmartwychwstania. Tu nie mamy powiedziane, ażeby 
w ostatniej chwili śmierci włożono mu do ręki palącą świecę lub gromnicę, odmawiano modlitwy 
nad jego ciałem lub pochowano go na poświęconym miejscu. 
______________________  
MANNA - 13 GRUDNIA   
-------- 
Jak wielkim błogosławieństwem byłoby dla wszystkich duchowych Izraelitów, gdyby dobrze 
nauczyli się następującej lekcji: Jeśli uznajemy wyniki jakiejś sprawy za dobre i jeśli zdajemy 
sobie sprawę z tego, że do tych wyników byliśmy prowadzeni przez Boską opatrzność, to 
powinniśmy być najbardziej wspaniałomyślni i uprzejmi w naszych myślach i odczuciach wobec 
tych, którzy stali się narzędziami użytymi przez opatrzność, mimo faktu, iż mogli oni być 
niechętnymi nauczycielami lub, jak bracia Józefa, w rzeczywistości chcieli przeciwnych 
rezultatów. Ci, którzy są w stanie tak się zapatrywać na te sprawy i na siły działające, w ich 
codziennym życiu, są zdolni, dzięki Bogu, zawsze zwyciężać w Chrystusie, jak o tym mówi 
Apostoł. Tacy nie znajdą powodu, by posiadać żal do szatana lub do któregokolwiek z jego sług 
albo posiadać gorzkość z ich powodu.   
-------- 

Dz. 8: 1 A Saul=> Człowiek szczery, energiczny, czynny. Zdaje się, że Pan Bóg tego wymaga do swojej 
służby. 
Prześladowanie=> "A gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do drugiego", 
Mat.10:23. 

Dz. 8: 2 Mężowie pobożni=> Którzy nie obawiali się, ani nie wstydzili przyznać się do zamordowanego 
Szczepana, jako swojego przyjaciela i brata. 

Dz. 8: 4 Słowo Boże=> W pierwotnym Kościele nie było takiego podziału wierzących jak dziś, na 
świeckich i duchownych. Wszyscy byli kaznodziejami opowiadającymi Słowo Boże. 

Dz. 8: 5 Lecz Filip=> On nie był apostołem, ale diakonem. 
Miasta Samarii=> To nie mogło być prędzej, aż się wypełnił siedemdziesiąty tydzień łaski dla 
Izraela. 

Dz. 8: 9 Szymon lud mamił=> Odpowiedni przedstawiciel nowoczesnych Christian Science. 

Dz. 8:12 Mężowie i niewiasty=> Lecz nie dzieci były chrzczone. 

Dz. 8:13 I Szymon=> On przedstawia klasę, którą można liczyć na miliony w nominalnym kościele, a 
nawet i między posiadającymi Prawdę. 
Uwierzył=> Przyłączył się do wierzących z konieczności. 
Trzymał się=> Jako członek nominalnego kościoła, a nie prawdziwego. 

Dz. 8:14 Posłali Piotra i Jana=> Za kolporterami szły Wykłady Pisma Świętego, Strażnice i tym podobna 
literatura. Przed zesłaniem ducha świętego ten sam apostoł, Jan, chciał sprowadzić ogień z 
nieba na tych samych ludzi i ich miasta. 

Dz. 8:15 Ducha świętego=> W postaci "daru". Filip nie posiadał władzy udzielania. 

Dz. 8:17 Wkładali ręce=> Nie w tym celu, by mogli głosić Ewangelię, lecz udzielali darów ducha świętego. 

Dz. 8:21 Serce nie jest szczere=> Posiadane przez Szymona "dary" nie miały znaczyć posiadanie 
pieczęci. 

Dz. 8:26 Rzekł do Filipa anioł=> Możebne, iż we śnie. 

Dz. 8:27 Wstawszy szedł=> To nie mogło być prędzej, aż się wypełnił siedemdziesiąty tydzień łaski dla 
Izraela. 
Mąż murzyn=> Z Etiopii, który był wybrany przez Boga, ażeby wprowadził Ewangelię do Afryki. 

Dz. 8:29 Duch rzekł=> Bóg mocą swoją natchnął umysł Filipa do wykonywania woli Bożej. 

Dz. 8:30 Rozumiesz co?=> Wielu z ludu Bożego używa dużo taktu w przedstawianiu Ewangelii. 

Dz. 8:31 Jakoż mogę=> To wskazuje na pokorę, która jest bardzo cenną przed obliczem Bożym. 

Dz. 8:34 A rzezaniec=> Nie pytał Filipa czy był ordynowany na pastora, księdza lub kaznodzieję, albo do 
jakiej należał on sekty czy kościoła. 

Dz. 8:35 Tedy Filip=> To nam pokazuje Bożą metodę: najprzód uzdolniony odpowiednio do tego brat 
wybiera tekst za Słowa Bożego i objaśnia go. 

Dz. 8:37 Rzekł Filip=> Tego wiersza nie ma w żadnym starym rękopisie. 

Dz. 8:38 Zeszli obaj w wodę=> Filip nie powiedział do rzezańca, że pójdzie i przyniesie trochę wody w 
garści, by pokropić jego czoło. 

Dz. 8:39 Duch=> Moc, siła. 



Dz. 9: 1 Saul=> Wyobraża Izraela. Dobry człowiek, szczery, rzetelny, wierny Bogu. To pokazuje na klasę, 
która w naszych czasach sprzeciwia się Prawdzie Bożej. 

Dz. 9: 3 Światłość z nieba=> "A na ostatek po wszystkich ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi", 1 
Kor.15:8. 

Dz. 9: 4 Mnie prześladujesz=> To nie miało znaczyć, żeby Saul miał być antychrystem, o którym mówi 
Pismo Święte. 

Dz. 9: 5 A Pan rzekł=> Gdyby to miało być otwarcie umysłu Pawła, to byłoby powiedziane: "A duch 
rzekł". 
Trudno tobie ... => Tych słów i następnych, aż do wyrazu "wstań" w wierszu 6-tym, nie ma w 
starych manuskryptach. 

Dz. 9: 7 Głos słysząc=> Lecz nie mogli zrozumieć towarzysze Saula słów, które były zamierzone jedynie 
do niego. 
Nikogo nie widząc=> Cud był okazany Saulowi, że on, jako człowiek mógł ujrzeć ducha. 

Dz. 9: 8 Nikogo nie widział=> Od tego czasu Pawła słaby wzrok był dla niego "bodźcem ciała". 

Dz. 9: 9 Trzy dni nie widział=> To wyobraża piąty, szósty i część siódmego dnia tysiącletniego, w których 
naród izraelski był duchowo ślepy (na proroctwo o Mesjaszu i Królestwie Bożym). 

Dz. 9:10 Ananiasz=> Nie był on apostołem lub starszym zboru, ani diakonem, lecz zwyczajnym, 
pokornym uczniem. 

Dz. 9:15 Naczyniem wybranym=> Wybrany na miejsce Judasza. 
________________________ 
MANNA - 1 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Rozumiemy, że Jezus jest wybrańcem Ojca i dlatego łączymy się z Nim. Widzimy w Jezusie 
objawiony charakter Ojca dlatego opuszczamy wszystko, aby za Nim postępować. Podobnie, 
jeśli jakiejkolwiek istocie ludzkiej udzielamy pomocy, naszego wsparcia, w związku z Boskim 
planem oraz służbą, to powinniśmy to czynić z tych samych pobudek, a nie jedynie z powodu 
osobistego powabu czy względów osoby, której udzielana jest pomoc, ale dlatego, że Pan 
dotknął naszych serc zrozumieniem, iż ten wódz jest przez Boga wyznaczony.---------------------- 

Dz. 9:16 Musi cierpieć=> Być wybranym do wielu cierpień, znaczy być uzdolnionym do wyższej chwały, 
która ma potem nastąpić. 

Dz. 9:17 Saulu, bracie=> Nie tytułował go "wielebny Saulu". 

Dz. 9:20 Opowiadał o Chrystusie=> Nie czekał, aż ktoś włoży na niego ręce. 

Dz. 9:31 A tak=> W czasie panowania cesarza Kaliguli, gdy sami Żydzi byli prześladowani. 
Budując się=> Wzrastali nie tylko w liczbę, lecz także w łasce i owocach ducha świętego. 
Przez pociechę=> Żyjąc w jedności i zgodzie w duchu świętym, który pociesza przez 
uzdolnienie, że możemy widzieć i oceniać rzeczy z Bożego punktu widzenia. 

Dz. 9:32 Do świętych=> Wierzących w Chrystusa i poświęconych. 
Mieszkali w Lyddzie=> Na pół drogi między Jerozolimą a Joppą, około 10 mil angielskich od 
każdego miasta. 

Dz. 9:33 Człowieka=> Prawdopodobnie był to jeden z przyjaciół wierzących, lecz faktycznie nim nie był. 

Dz. 9:34 Zarazem wstał=> Dar uzdrawiania według przepowiedni ustał. 

Dz. 9:36 Dorka=> Znaczy piękna, miła. 

Dz.10: 1 Korneliusz=> Około 1-go października roku Pańskiego 36, przy końcu siedemdziesiątego 
tygodnia łaski dla Izraela. 
Setnik=> Zapewne ten sam, którego sługę Jezus uleczył. 

Dz.10: 2 Pobożny=> "Godzien jest abyś mu to uczynił, albowiem miłuje nasz naród i on sam bóżnicę 
zbudował", Łuk.7:4,5. 

Dz.10: 4 Na pamięć=> Jeżeli modlitwy nie są zaraz wysłuchane, to jednak nie bywają u Boga 
zapomniane, lecz są w Jego pamięci, aż nadejdzie czas właściwy, żeby zostały wysłuchane. 

Dz.10: 6 Ten ci powie=> Pan Bóg nie powierzył aniołom rozpowszechnianie i głoszenie Ewangelii, ale 
ludziom. 

Dz.10:17 A gdy wątpił=> Grecki wyraz "hos", jak w wyrażeniu: "I dał im sędziów około czterysta 
pięćdziesięciu lat", Dz.Ap.13:18. 

Dz.10:19 Rzekł duch=> Pan Bóg mocą swoją wyraził na umyśle Piotra swoją wolę. 

Dz.10:26 Ale Piotr=> Nie tak postąpiłby papież, gdyby był na jego miejscu. 

Dz.10:28 Bóg ukazał mi=> A jednak później Piotr zapomniał o tym i Paweł zmuszony był publicznie go 
strofować. 

Dz.10:34 Na osoby=> Ale ma wzgląd na charakter. 

Dz.10:35 Kto się Go boi=> Doskonała miłość odrzuca precz bojaźń niewolniczą, ale miłość mająca 
poszanowanie nie boi się Boga. 



Dz.10:36 Panem wszystkiego=> "Gdyż na to Chrystus umarł ... aby panował", Rzym.14:9. 

Dz.10:37 Wy wiecie=> Prawdopodobnie oni sami słyszeli Chrystusa w czasie, gdy był uzdrowiony sługa 
setnika. 
Po chrzcie=> Jezus nie był Mesjaszem - Pomazańcem - aż dopiero po chrzcie w trzydziestym 
roku życia. 

Dz.10:38 Pomazał Go Bóg=> Wyraz Chrystus znaczy Pomazaniec. 
Jezusa z Nazaretu=> Królewskie Kapłaństwo rozpoczęło się od Chrystusa, chociaż 
usprawiedliwieni wierzący żyli już dawno przed tym czasem, tak jak pokolenie Lewiego 
egzystowało, zanim kapłaństwo w narodzie żydowskim zostało ustanowione. 
Duchem świętym=> Tym sposobem rozpoczął się wiek ewangeliczny, czyli okres ducha. 
I mocą=> "Bo nie pod miarę daje Bóg ducha", Jan 3:34. 
Czyniąc dobrze=> Chrystus nie miał wykonywać dobra, któremu mógłby ktoś zaprzeczyć, lecz 
doskonałą dobroć. 
Uzdrawiając=> Greckie słowo "iomai", jak jest w wyrażeniu: "módlcie się jedni za drugich, 
abyście byli uzdrowieni", Jakub 5:16. 

Dz.10:39 A myśmy=> Wybrani na ten cel apostołowie. 
Świadkami=> Szczególniejszymi świadkami Jego zmartwychwstania. 

Dz.10:40 Bóg wzbudził=> Chrystus nie mógł wzbudzić samego siebie. 

Dz.10:42 Nam=> Apostołom. 
Abyśmy kazali=> Jezusa zmartwychwstałego. 

Dz.10:43 Przez imię Jego=> "Nie masz innego imienia pod niebem", Dz.Ap.4:12. 
Co weń wierzy=> A nie w kogo innego. 

Dz.10:44 Na słuchających=> Którzy ocenili te rzeczy, ale nie dzieci. 

Dz.10:45 Na pogan=> Przy końcu siedemdziesięciu tygodni łaski dla Izraela. 

Dz.11: 1 Apostołowie (i inni)=> Żydzi przesądnie mniemali, że błogosławieństwa Boże były wyłącznie dla 
żydowskiego narodu. 

Dz.11: 9 Odpowiedział po wtóre=> Apostołowie z trudem mogli pojąć, jak błogosławieństwa Boże mogły 
przyjść na pogan. 

Dz.11:14 On powie=> Słowa żywota. 
Zbawiony będziesz=> Wyzwolony od odrzucenia i potępienia. Bez których nie możesz być 
zbawiony pomimo dobrego postępowania i szlachetnych dążeń. 

Dz.11:19 Rozproszeni do Antiochii=> Na ówczas Antiochia była trzecim największym miastem na świecie, 
300 mil angielskich na północ od Jerozolimy, posiadającym 500 tysięcy mieszkańców. 

Dz.11:21 Nawrócił się=> Wierzenie jest jedną rzeczą, zaś nawrócić wszystkie uczucia, nadzieje i 
pragnienia do Boga jest zupełnie co innego. 

Dz.11:23 Łaskę Bożą=> Objawiającą się w wierze i w postępowaniu. 
Trwali=> Trzymali się w postępowaniu. 

Dz.11:24 Mąż dobry=> Moralny, sprawiedliwy, pobożny. 
Ducha świętego=> Który prowadził go we wszystkich sprawach. 

Dz.11:26 Uczyli mnóstwo=> Nie czekając aż ktoś na nich włoży ręce. 
Chrześcijanami=> Możebne, iż sami podali taką myśl do nazwy. Wyraz "chrześcijanin" znaczy 
wierzącego w naukę Chrystusa, a naśladowca Jezusa z Nazaretu stosuje się jedynie do Nowego 
Stworzenia. 

Dz.12: 1 Herod=> Herod Agrypa I, wnuk Heroda, który kazał pozabijać niemowlątka w Betlejem. 
Brataniec Heroda Antypy, który kazał ściąć Jana Chrzciciela. 

Dz.12: 3 Pojmać Piotra=> Który tym razem by nie uciekł, ponieważ wiedział, że w tym doświadczeniu, 
jakie przyszło na wierzących, zgromadzenie w Jerozolimie spodziewało się po nich, iż będą dla 
nich zachętą i pomocą. 

Dz.12: 4 Wielkiej nocy=> Święto Przejścia. 

Dz.12: 7 A oto anioł=> Gdyby to wyzwolenie nie było rzeczywiste, to byłoby napisane: "A oto duch". 

Dz.12:10 Sama się otworzyła=> Aniołowie posiadają moc przewyższającą ludzką. 
Odstąpił od niego=> Gdy wykonał to, czego Piotr sam nie mógł. 

Dz.12:12 Do domu Marii=> To wskazuje, że ta posiadłość nie była oddaną do wspólnoty. Zgromadzenia 
pierwotnego Kościoła były małe i zbierano się w domach prywatnych. 

Dz.12:15 To anioł Jego=> Przedstawiciel Pański, jeden z usługujących duchów, jacy bywają posyłani do 
tych, którzy zbawienie odziedziczyć mają (Żyd.1:14). 

Dz.12:17 Jakubowi=> Pokrewny Jezusa. 
Wyszedł=> Opuścił miasto stosownie do instrukcji Pana, że gdy was prześladują w jednym 
mieście, idźcie do drugiego. 

Dz.13: 1 Niektórzy prorocy=> Prawdopodobnie posiadający dar prorokowania. 



I nauczyciele=> Każde zgromadzenie - "ecclesia" - powinno być, jak zbór w Antiochii, jak 
teologiczne seminarium, z którego uzdolnieni nauczyciele byliby wysyłani dla rozszerzania pola 
pracy. 

Dz.13: 2 Pościli=> Ćwicząc swe ciało przez powstrzymywanie się od różnych przyjemności. Proste 
pożywienie, lub czasem zupełne powstrzymanie się od pokarmu, jest korzystne dla ludu Bożego, 
a szczególnie dla osób krwistych i popędliwych. Posty przestrzegane w Wieku Żydowskim, były 
typem na zaparcie samych siebie w Wieku Ewangelii. 
Duch święty=> Pan Bóg objawił swą wolę zapewne przez któregoś z onych proroków, jacy byli w 
zborze antiochijskim. 

Dz.13: 3 Wkładając ręce=> Jako upoważnienie do prowadzenia zamierzonej pracy misyjnej. 

Dz.13: 5 Mieli i Jana=> Jana Marka. 

Dz.13: 6 Czarnoksiężnik=> Mający styczność ze złymi duchami. 

Dz.13:10 Synu diabelski=> Apostołowie wierzyli, że szatan jest osobą. 

Dz.13:16 Mężowie izraelscy=> Przedstawiciele dwunastu pokoleń. 

Dz.13:18 Przez czterdzieści lat=> Wyobrażają okres niełaski dla Żydów. 

Dz.13:20 Potem około=> Słowo greckie "hos" znaczy: podczas. 
Czterysta pięćdziesiąt lat=> Ogniwo numer 23 chronologii biblijnej. 

Dz.13:21 Przez lat czterdzieści=> Ogniwo numer 24 chronologii biblijnej. Możebne, iż to wyobraża żniwo 
wieku żydowskiego. 

Dz.13:24 Ludowi izraelskiemu=> Dwunastu pokoleniom. 

Dz.13:30 Bóg wzbudził Go=> Chrystus nie mógł wzbudzić sam siebie. 

Dz.13:31 Którzy z Galilei=> Byli to apostołowie. 

Dz.13:32 Opowiadamy=> Lecz nie o wiecznych mękach. 
Obietnicę=> O Mesjaszu. 

Dz.13:33 Spłodził Ciebie=> Zrodził, uwolnił od śmierci przez zmartwychwstanie. 

Dz.13:34 Dobrodziejstwa Dawidowe=> Panowanie, władzę i chwałę Królestwa Bożego na ziemi obiecane 
nasieniu Dawida, czyli Mesjaszowi. 

Dz.13:36 Za wieku swego=> Greckie słowo "genea" znaczy: pokolenie lub wiek. Lud żyjący podówczas, 
jak jest w wyrażeniu: "Nie przeminie ten rodzaj", Mat.24:34. 
Zasnął=> W śmierci, oczekując poranku zmartwychwstania. 

Dz.13:38 Przez Tego=> Ponieważ On - Chrystus - zapłacił dług. 

Dz.13:39 Każdy wierzący usprawiedliwiony=> Uznany za sprawiedliwego, czystego i doskonałego, a nikt 
inny. 
Od wszystkiego=> Od wszystkich odziedziczonych zmaz i słabości, których nie mogli pokonać 
(w niedoskonałości ludzkiej). 
Zakon Mojżesza=> "Z uczynków Zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało (żaden Żyd 
przez ofiary różnych zwierząt nie był i nie jest usprawiedliwiony, by otrzymać żywot wieczny. 
Każdy z nich musi uznać i przyjąć Chrystusa za swego Zbawiciela)", Rzym.3:20. 

Dz.13:40 Aby nie przyszło=> Zaślepienie duchowe. 

Dz.13:41 Wy, wzgardziciele (szydercy)=> Którzy powiadają: "Wszystko tak trwa od początku stworzenia", 
2 Piotra 3:4. 
Bo Ja sprawuję=> Dzieło żniwa i wszystkie zarysy zmian okresu czasu. 

Dz.13:45 Bluźniąc=> Przedstawiając fałszywie charakter i pobudki Pawła i Barnabasza, a tym samym 
bluźnili Mesjasza, którego oni głosili. 

Dz.13:46 Miało być=> Aż do końca siedemdziesięciu tygodni łaski narodowi żydowskiemu. 
Do pogan=> "Aby z nich wziął lud imieniowi swemu", Dz.Ap.15:14. 

Dz.13:48 Sporządzonych=> Winno być: usposobionych - przygotowanych. 
Uwierzyli=> Okazali się posłusznymi w wierze. 

Dz.13:50 Z granic swoich=> Gdziekolwiek pojawi się prawdziwa Ewangelia, to w skutku okazuje się zaraz 
rozruch, zgiełk i zamieszanie w królestwie księcia ciemności. 

Dz.14: 2 Zajątrzyli serca=> Greckie słowo "psyche" oznacza duszę, istotę. 

Dz.14: 3 Działy się znamiona=> Greckie słowo "seemion" oznacza: dowód lub wykazanie czegoś. 

Dz.14: 6 Uciekli=> "A gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do drugiego", Mat.10:23. 

Dz.14:10 Wyskoczył i chodził=> Dar uzdrawiania, jaki tu pokazany, ustał według zapowiedzi. 

Dz.14:14 Wołając=> Pokazali przez to przykład ludowi Bożemu, jak się mają zachować, gdy im kto oddaje 
nie przynależny hołd z powodu głoszenia Prawdy Bożej. 

Dz.14:15 Tymże biedom=> Urząd apostolski nie był dany z powodu ludzkiej doskonałości apostołów, lecz 
dał im nowy umysł i ducha świętego dla kierowania nimi. Urząd apostolski nie uczynił ich i 
czynów doskonałymi. 



Dz.14:19 Ukamienowawszy Pawła=> Zapewne wtedy Paweł przypomniał sobie kamienowanie 
Szczepana. 

Dz.14:22 Wiele ucisków=> Jest przedstawione przez opowieść o "cesarskiej ćmie". 

Dz.14:23 Postanowili=> Greckie słowo "kirotoneho" znaczy, że wybrali przez podniesienie rąk. Żaden brat 
nie powinien przyjmować obowiązku przewodniczącego w zgromadzeniu bez uprzedniego w ten 
sposób wyboru. 

Dz.15: 2 Niektórzy=> Było to w czasie, o którym jest wspomniane w liście do Galatów 2:1. 

Dz.15: 4 Przyjęci byli=> Po grecku: "serdecznie przyjęci". 

Dz.15: 6 Wejrzeli=> Greckie słowo "eidon" znaczy: wiedzieć lub zrozumieć. 

Dz.15: 7 Wielki spór=> Gdy sprawa jest ważna, o jakiej tu jest mowa, w takim razie dyskusja, a nawet 
spory są nieuniknione, lecz powinny być prowadzone z miłością, łagodnie i przyzwoicie. 
Od dawnych dni=> Od czasu, gdy Pan Jezus obiecał dać mu "klucze Królestwa niebiańskiego", 
Mat.16:19. 

Dz.15:10 Kładąc jarzmo=> Zakon Mojżesza na pogan. 

Dz.15:14 Szymon wejrzał=> Szymon - Piotr, jak jest w wierszu 7-ym, zaczął tę sprawę objaśniać. 
Aby z nich wziął=> Rzeczywistym celem Wieku Ewangelii było, by opowiadać Ewangelię na 
świadectwo i przygotować Małe Stadko do Królestwa. 
Lud imieniowi swemu=> Oblubienicę - Kościół - zwycięzców, aby Kościół był połączony z 
Chrystusem przy wtórym Jego przyjściu i otrzymał Jego imię. 

Dz.15:15 Mowy prorockie=> Nawet apostołowie nie mogli wydać swojego sądu by zdecydować, jaka jest 
w tym wola Boża, bez radzenia się Słowa Bożego. 

Dz.15:16 Potem=> Gdy lud spomiędzy pogan zostanie wybrany i gdy Kościół zostanie zgromadzony z 
końcem Wieku Ewangelii i końcu czasu pogan. 
Powrócę=> Łaska Boża powróci do Izraela. 
I odbuduję przybytek=> Na stałe królestwo i panowanie. 
Dawidowy=> Potomstwu Dawida, którym jest Chrystus. 
Ruiny jego=> Upadły dom izraelski. 
Odbuduję=> "A tak wszystek Izrael będzie zbawiony", Rzym.11:26. 

Dz.15:17 Pozostali ludzie=> Wszystek rodzaj ludzki. 
Szukali Pana=> Podczas Tysiąclecia. 
Wzywano imienia mego=> Którzy szczerze będą starali się powrócić do harmonii z Bogiem jako 
członkowie rodziny Chrystusa. 

Dz.15:18 Sprawy Jego=> Niepowodzenie lub zmiana w planie Bożym jest niemożliwą. 

Dz.15:19 Moje zdanie=> Moja myśl na początku tego pisma. 

Dz.15:20 Pisać do nich=> Że (poganie) nie są pod Prawem Zakonu. 

Dz.15:21 Albowiem Mojżesz=> Są tacy, którzy starają się pogan przyprowadzić pod Prawo Zakonu, tak, 
jak Chrystus uwolnił ich spod niego. 

Dz.15:24 Zatrwożyli was=> Zaniepokoili wiarę w nich. 

Dz.15:26 Wydali dusze=> Greckie słowo "psyche" znaczy duszę, istotę. 

Dz.15:28 Duchowi świętemu=> Panu, który dał poznać swoją wolę prawdopodobnie z powodu 
przedstawienia przez Jakuba tekstów Pisma Świętego. 

Dz.15:29 Dobrze uczynicie=> Apostołowie nic nie wspominali o dziesięciu przykazaniach, z czego się 
okazuje, iż prawo miłości uznali oni za dostateczne. 

Dz.15:32 Będąc prorokami=> Publicznymi mówcami. 

Dz.15:35 Nauczając=> Osoby pojedyncze, jak i małe gromadki. 
Opowiadając=> Każąc więcej formalnie od większych gromad. 

Dz.15:37 Tedy Barnaba=> Który powinien był uznać władzę apostolską Pawła i okazać większe 
poszanowanie dla jego zdania. 
Radził (postanowił)=> Bez względu, czy Paweł się zgodzi lub nie. 

Dz.16: 3 Obrzezał go=> To nie było potrzebne Tymoteuszowi do zbawienia, lecz było właściwym to 
uczynić, aby mógł mieć więcej wpływu między Żydami. Było także właściwym, ponieważ matka 
Tymoteusza była Żydówką. 

Dz.16: 6 Ducha świętego=> Pan Bóg mocą swoją przeszkodził im opowiadać Słowo swoje i dał widzenie 
Pawłowi o potrzebie Macedończyków. 
W Azji=> Mniejszej. Okolica, w której owe "siedem kościołów" znajdowało się. 

Dz.16: 7 Nie dopuścił=> Ponownie ich plany im się nie powiodły, co pokazuje, że Pan Bóg jest bardzo 
troskliwy w doglądaniu swojego dzieła. 

Dz.16: 9 Macedończyk=> W owym czasie Macedończycy byli najbardziej postępowym i oświeconym 
ludem w Europie. 

Dz.16:10 Będąc pewni=> Z różnych objawów ducha Bożego. 



Dz.16:13 Przed miastem=> Z początku jak protestanci zamieszkali w Rzymie, zmuszeni byli zgromadzać 
się poza miastem. 
Bywały modlitwy=> Gdzie z tego powodu można było znaleźć dzieci Boże. 

Dz.16:14 Tiatyra=> Jedno z miast Małej Azji, gdzie Pawłowi wzbraniano wstępu. 

Dz.16:15 Ochrzciła się=> To pokazuje, że apostołowie uważali chrzest za potrzebny. 
Wierną Panu=> A tym sposobem i godną ugościć Jego sługi. 

Dz.16:16 Ducha wieszczego=> Greckie słowo "pneuma" oznacza siłę niewidzialną, posiadaną przez 
łączność ze złymi duchami. Łączność z jednym ze złych duchów, a nie ludzkich popędów. 

Dz.16:17 Wołała=> Możebne, że i gestykulowała, ażeby wyszydzić ich. 
Drogę zbawienia=> Jak naówczas złe duchy wyznały prawdę, tak i teraz gotowe są wyznać ją, 
lub jakąkolwiek naukę, byle tylko posiąść władzę nad swoją ofiarą. Złe duchy zdawały się więcej 
być ochotnymi do głoszenia Ewangelii, niżeli wielu upadłych ludzi, którzy biczowali i 
kamieniowali apostoła Pawła. 

Dz.16:18 Ubolewając=> Nie chcąc otrzymywać świadectwa z takiego złego źródła. Lud Boży nie powinien 
przyjmować usługi od nikogo, co nie okazuje dowodów, że jest w społeczności z Panem. 
Rzekł duchowi=> Który opętał ową dzieweczkę. 
Abyś wyszedł=> Pan nie żąda świadectwa od złych duchów, bo napisano: "Lecz niezbożnemu 
rzekł Bóg: Cóż ci do tego, że opowiadasz ustawy moje", Ps.50:16. 

Dz.16:19 Przed urząd=> Jak tylko przeciwnicy ze świata zauważą, że Prawda i sprawiedliwość 
sprzeciwiają się ich interesom, natychmiast powstaje wielkie sprzeciwianie się. 

Dz.16:20 Czynią zamieszanie=> To było fałszywe oskarżenie, ponieważ nauka była głoszona za miastem. 

Dz.16:24 W kłodę (w dyby)=> Które były tak zrobione, że nogi były rozszerzone szeroko, a każde 
poruszenie sprawiało dotkliwy ból. Apostołowie nie panowali nad dziedzictwem Pańskim. 

Dz.16:25 A o północy=> "On daje śpiew i w nocy", Ijob 35:10. 

Dz.16:30 Był zbawiony=> Od grzechu, śmierci i niepokoju umysłu i serca. Są pewne chwile w życiu 
ludzkim, gdy jedno słowo wypowiedziane w danym czasie ma większe znaczenie, niżeli tysiące 
słów innym razem, w innych okolicznościach. 

Dz.16:31 Oni rzekli: wierz=> To ma znaczyć także odpowiedni charakter do wiary. 

Dz.16:33 Ochrzcił się=> Więzienia w owych czasach były zaopatrzone w zbiorniki do kąpania i były 
odpowiednie na chrzest. 

Dz.17: 3 Wywodząc=> To pokazuje, że te Pisma były przedtem zakryte. 

Dz.17: 8 Wzburzyli pospólstwo=> Które się obawiało, że wywołane zaburzenie mogłoby spowodować 
odjęcie niektórych swobód dla miasta przez Rzymian. 
I przełożonych=> Którzy znajdowali się w niebezpieczeństwie, że staną się odpowiedzialnymi za 
rozruchy, chyba, że podejmą środki przytłumienia, cokolwiek zakrawa na zdradę. 

Dz.17:10 Wysłali Pawła=> "A gdy was będą prześladować w tym mieście, uciekajcie do drugiego", 
Mat.10:23. 

Dz.17:11 A ci=> Berańscy Żydzi. 
Byli zacniejsi=> Tak z urodzenia, jak i pod względem rozumu. 
Rozsądzając=> Nie przyjęli nic takiego, czego by dobrze wpierw nie roztrząsnęli. Nawet nauki 
apostołów. To jest obowiązkiem każdego chrześcijanina, a co jest powszechnie zaniedbane 
przez wyznawców chrześcijaństwa. 
Pisma=> Które jedynie mogą natchnąć duchem świętym. 
Na każdy dzień=> Nasze bezpieczeństwo polega przeważnie na tym, gdy czynimy podobnie. 

Dz.17:16 Duch jego=> Greckie słowo "pneuma" znaczy: umysł, uczucie. 

Dz.17:18 Ten plotką=> Taki, co pozbierał niektóre myśli i zdania wielkich uczonych i przedstawia je jako 
swoje. 
Obcych bogów=> Wyraz grecki "daimonion" znaczy: demonów. W owych czasach było uważane 
za zbrodnię w Atenach, bo to ujmowałoby czci ich mądrości. 
Jezusa i zmartwychwstanie=> Bez zmartwychwstania nie masz nadziei przyszłego żywota, zaś 
nadzieja zmartwychwstania jest jedynie w Jezusie. 

Dz.17:19 Do Areopagu=> Rada areopagistów składała się z nauczycieli różnych szkół i poglądów 
naukowych. Za onych czasów najuczeńsi ludzie w świecie posiadali władzę sądzenia człowieka 
na śmierć, który by nauczał o obcych bogach. 

Dz.17:21 Słuchaniem nowin=> W naszych czasach wielu ludzi choruje na niestrawność duchową, którzy 
spożywają duchowy pokarm, ale nad nim nie pracują (nie badają odpowiednio go). Pożądają 
nowych rzeczy, lecz nie korzystają z tych, które już mają. 

Dz.17:22 Mężowie Ateńscy=> Zwykła forma przemówienia greckich oratorów. 
Nader nabożnych=> Widzę was jako ludzi pobożnych. W Atenach na on czas znajdowało się 
około trzy tysiące posągów przedstawiających różne bóstwa. 



Dz.17:23 Nieznajomemu bogu=> Apostoł Paweł pokazuje, że oddawanie czci nieznajomemu bogu nic im 
nie pomoże. 
Którego tedy=> Z waszego własnego oświadczenia (gdyż mieli napis nad ołtarzem). 
Nie znając chwalicie=> Czcicie bez znajomości jego charakteru lub imienia. 
______________________  
MANNA - 20 SIERPNIA 
---------------------- 
Sposób postępowania Apostoła jest godny naśladowania. Wszyscy mądrzy ludzie nie ufają 
nowościom i są skłonni stwierdzić, że cokolwiek jest cenne, to istnieje od dawna. My, tak jak 
Apostoł, powinniśmy zrobić wszystko, by pokazać, że prawdziwa Ewangelia nie jest nową, lecz 
starą teologią. Nie nową, lecz starą Ewangelią, tą przepowiedzianą Abrahamowi i tą głoszoną 
przez Samego Pana Jezusa i wszystkich Jego Apostołów. Stosownie do tego, jak chcielibyśmy 
wykazać, dzisiaj przeważają błędy, które miały swój początek w średniowieczu. Musimy 
wykazać, że nie tworzymy nowej teologii równie błędnej, lecz że wyzbyliśmy się błędów 
średniowiecza i udaliśmy się z powrotem do pierwszych zasad, przykazań i wskazówek 
Ewangelii, którą głosił nasz Pan i upoważnieni przez Niego przedstawiciele, Apostołowie. 
---------------------- 

Dz.17:26 Z jednej krwi=> Z jednej rodziny i dlatego zależny jeden od drugiego, licząc w to Murzynów i 
innych kolorowych ludzi. Przed Adamem nie było żadnego innego człowieka. Różnica ras 
ludzkich zależy od warunków klimatycznych, obyczajów, sposobu odżywiania się i otoczenia, w 
jakim znajduje się kobieta podczas swej brzemienności. 
Naród ludzki=> A nie jedynie Hebrajczycy, jak Ateńczycy może rozumieli, że taką była nauka 
Żydów. 
Zamierzywszy=> Jak to jest pokazane w państwach: babilońskim, medo-perskim i greckim. 
Czasy=> Greckie słowo "kairos" określa czasy, jak np. "czasy pogan". 

Dz.17:27 Szukali Pana=> Jego planu. 
I znaleźli=> Jedyna rzecz, o którą szatan stara się, aby go ludzie nie znaleźli. 

Dz.17:28 W Nim żyjemy=> Znaczy w Jego opatrzności. 

Dz.17:30 Przeglądał=> Tolerował, jakby tego nie widział. Stanowcze orzeczenie z natchnionego źródła, że 
narody, które żyły i umarły w ciemności pogańskiej przed pierwszym przyjściem Chrystusa, nie 
są odpowiedzialne i nie będą karane za swoją nieświadomość. 
Wszystkim wszędzie=> "Kto ma uszy ku słuchaniu". 

Dz.17:31 Postanowił dzień=> Dzień Chrystusowy, Tysiąclecie. Siódmy tysiącletni dzień (od 1874 roku). 
"Słowa, które jam mówił, te go osądzą w dzień ostateczny", Jan 12:48. 
Będzie sądził=> Naznaczył dla nich inną próbę, przy więcej przyjaznych warunkach, ale nie żeby 
ich potępić, bo świat już jest potępiony w Adamie. 
Świat=> I upadłych aniołów. 
W sprawiedliwości=> Pod panowaniem sprawiedliwości, gdy szatan zostanie obezwładniony. 
Nie w gniewie i złości sądzony będzie rodzaj ludzki, lub żeby wyrządzić mu krzywdę. 
Przez Męża=> Chrystusa, Głowę i ciało. 
Upewniając=> Podstawa do ufności, radosna nadzieja. 
Wzbudziwszy Go=> Chrystus nie mógł sam siebie wzbudzić. 
Od umarłych=> Czego Bóg nie byłby uczynił, gdyby ofiara Chrystusa okazała się w czymkolwiek 
niedoskonałą. 

Dz.17:32 O zmartwychwstaniu=> Tym sposobem nie godzili się z Pawłem, bo ich wierzenie było, że umarli 
żyją. 

Dz.18: 2 Z Rzymu wyszli=> Z powodu częstych zaburzeń odnośnie zasad chrystianizmu, jakie do tego 
czasu zostało w Rzymie rozpowszechnione. 

Dz.18: 3 Robili namioty=> Gdy okazała się tego potrzeba. Aby można głosić Ewangelię, potrzeba było 
własnymi rękami pracować na utrzymanie, jak to czynił apostoł Paweł. Gdyby te warunki były 
zastosowane do dzisiejszych duchownych, to wszyscy w mistycznym Babilonie zaprzestaliby 
swego zawodu. 

Dz.18: 6 Krew wasza=> Wasze sprzeciwianie się Prawdzie prowadzi was do wtórej śmierci. 
Jam jest czysty=> Wykonałem mój obowiązek względem was, a teraz odpowiedzialność ciąży 
na was. 

Dz.18: 8 Są ochrzczeni=> To pokazuje, że apostołowie uznawali chrzest za potrzebny. 

Dz.18:22 Pozdrowił zbór=> Zdaje się, że przyjęcie wielkiego apostoła w Jerozolimie było chłodne. 

Dz.18:24 Z Aleksandrii=> Jedno z głównych miast owego czasu, które było sławne dla swego 
księgozbioru. 
Mąż wymowny=> Wyraz grecki wskazuje, że on był nie tylko wymownym, ale i uczonym. 

Dz.18:25 Pałając w duchu=> Wyraz grecki "pneuma" oznacza umysł, uczucie. 



Dz.18:26 Akwila i Pryscylla=> Chociaż nie byli uzdolnieni do przemawiania publicznie w synagogach. 

Dz.18:28 Skutecznie przekonywał=> Dlatego, że był "możnym w Pismach". 

Dz.19: 3 Chrzest Janowy=> Który nie był dla nich ważny, ponieważ oni nie byli Żydami. Byli jedynie 
poinformowani, by odwrócili się od grzechu i uwierzyli w Chrystusa jako Odkupiciela. 

Dz.19: 5 Pana Jezusa=> Jako członkowie Jego ciała do społeczności w Jego cierpieniach aż do śmierci. 

Dz.19: 6 Włożył ręce=> Nie, żeby otrzymali władzę głoszenia, lecz udzielenie daru ducha świętego. 

Dz.19: 9 W szkole=> W budynku, który w każde popołudnie był używany jako szkoła. 

Dz.19:12 Na chorych=> Jeżeli nie byli ofiarowani. Paweł nie pomógł w ten sposób Tymoteuszowi, lub 
innym świętym, którzy byli chorzy. 
Odchodziły od nich=> Lecz u Pawła "bodziec ciała" pozostawał. Dar uzdrawiania, o jakim mowa, 
ustał. 

Dz.19:15 Duch zły=> Greckie słowo "pneuma" tyczy osoby, a nie skłonności. 
Odpowiedziawszy=> Lud Boży nie powinien przyjmować usługi od nikogo, co nie okazuje 
dowodów, że jest w społeczności z Panem. Pan nie żąda świadectwa od złych duchów, bo 
napisano: "Lecz niezbożnemu rzekł Bóg: Cóż ci do tego, że opowiadasz ustawy moje", Ps.50:16. 
Rzekł=> Okazując respekt dla prawdziwych, a okazał się zagniewanym przeciw fałszywym. 

Dz.19:18 Wyznawało=> Prawdę. 
Sprawy swoje=> Pokazując swoją poprawę swoim postępowaniem. Przyznając, że zajmowanie 
się magią było złem i pochodziło ze złego kanału. 

Dz.19:19 Zajmowali się czarami=> Posiadali cudowną moc przez złych duchów. 
Spalili=> Nie sprzedali swych ksiąg innym ludziom, aby otrzymane ze sprzedaży pieniądze 
poświęcić na szerzenie Prawdy. Bóg nie przyjmuje w ofierze żadnej złej rzeczy. Jeżeli ktoś z 
ludu Bożego posiada książki zawierające w sobie kłamstwa szatana, to najlepiej uczyni, jeżeli je 
spali, aby nie przyniosły nikomu krzywdy. 
Pięćdziesiąt tysięcy srebrników=> Około 8 500 dolarów w roku 1900. 

Dz.19:20 Słowo Pańskie=> Słowo greckie "kurios" znaczy Pan lub Mistrz. 
Zmacniało się=> Nad złym wpływem, przeciwdziałając. 

Dz.19:21 W duchu=> Greckie słowo "pneuma", w umyśle. 

Dz.19:23 Około drogi=> Lud Boży swoim zachowaniem różni się od postępowania innych ludzi. 

Dz.19:24 Demetriusz=> Przypomina on niektórych z kleru naszych czasów. Jest przypuszczenie, że 
następnie stał się on gorliwym zwolennikiem i uczniem Chrystusa. 
Złotnik=> Starszym cechu złotników. 
Srebrne (ołtarze)=> Przypomina i wskazuje na "obraz bestii". 

Dz.19:27 Kościół=> Świątynia Diany (rzymska bogini utożsamiana z grecką Artemidą) była zrobiona z 
marmuru, 425 stóp szeroka i 60 stóp wysoka, ozdobiona 36 kolumnami misternie rzeźbionymi. 

Dz.19:31 Na plac=> Mogło pomieścić się od 25 tysięcy do 50 tysięcy ludzi w teatrze. 

Dz.19:33 Aleksandra=> Prawdopodobnie Aleksander kotlarz poprzednio nawrócony na chrześcijaństwo, 
lecz w tym czasie zwolennik judaizmu. Jego zamiarem zapewne było oczyścić Żydów z 
zarzutów, a całą winę i gniew obrócić na chrześcijan, na zasadzie, że byli oni odszczepieńcami. 

Dz.19:35 Tedy pisarz=> U burmistrza miasta objawił o wiele lepszego ducha, aniżeli uczyniłoby papiestwo 
w podobnych okolicznościach. 

Dz.20: 7 Łamanie chleba=> Na pamiątkę, kiedy Chrystus po zmartwychwstaniu dał się poznać przy 
łamaniu chleba. 

Dz.20:10 Jest dusza=> Greckie słowo "psyche" znaczy istotę. 
W nim=> Jeszcze nie umarł. 

Dz.20:17 Z Miletu=> Dlatego, że nie było wiadome, jak długo okręt się zatrzyma i ile czasu zabierze 
ładowanie okrętu, itp. 

Dz.20:23 Duch świadczy=> Może przez prorokowanie, jak to uczynił. 

Dz.20:24 Nie jest mi droga=> Bo "wszystko uznaję za szkodę dla zacności poznania Chrystusa Jezusa, 
Pana mojego", Filip.3:8. 
Dusza=> Greckie słowo "psyche" znaczy istotę, życie ziemskie. 

Dz.20:27 Wszelkiej rady=> Nie dając sposobności dla dodatkowych uczniów, aby stali się apostołami. 
Apostoł Paweł nie uczył o jednym Bogu i jednocześnie o trzech Bogach w jednym, albo, że 
człowiek posiada taką naturę, że nie może umrzeć, ale musi żyć wiecznie bądź w wiecznej 
szczęśliwości, bądź w wiecznych mękach. Nie zalecał on również, ażeby prawdziwy Kościół w 
teraźniejszym czasie ziemskiego życia podejmował reformę świata i starał się go podnieść 
moralnie i odrodzić. 

Dz.20:28 Samych siebie=> Starsi zgromadzeń potrzebują najprzód czuwać nad sobą i pilnować samych 
siebie. Żaden nie może z powodzeniem starać się o zbawienie drugich, jeżeli zaniedbuje swoje 
zbawienie. 



I wszystkiej trzody=> Nie tylko dbać o tych, co mają się dobrze finansowo i posiadają 
stanowisko, wykształcenie, lub w jaki inny sposób są uposażeni, lecz i o najuboższych. 
W której was=> Starsi nie mają panować nad zgromadzeniem, ale mają być jego członkami. 
Duch święty=> Przez kierownictwo lub spowodowanie, żeby zostali wybrani. 
Postanowił biskupami=> Dzikie zwierzęta za swoich przewodników wybierają takich ze stada, co 
są najmądrzejszymi w trzodzie w wyszukiwaniu dobrego pastwiska i broniliby przed 
nieprzyjacielem. Najmniej kwalifikacji na biskupa posiada człowiek ślepy. Każdy starszy jest 
uznany jako dozorca pewnej części pracy Pańskiej. 
Abyście paśli=> A nie starali się ich napędzać do zagród sekciarskich, albo jadać ich mięso lub 
strzyc z nich złote runo. Na pasterza nie posiada kwalifikacji taki człowiek, który zamiast karmić 
owce, stara się, aby one jego karmiły. 
Zbór Boży=> Pismo Święte nie uznaje sekt ani podziału w jednym Kościele Jego. Zbór nie jest 
własnością starszych. 
Własną krwią=> Krwią jednorodzonego Syna swego. "Będąc usprawiedliwieni przez krew Jego", 
Rzym.5:9. Chrystus życiem swoim zapłacił okup. 
______________________  
MANNA - 14 LISTOPADA   
-------- 
(Dotyczy w.28-30) 
Dla utrzymania karności, doświadczenia i ostatecznego wypróbowania członków Kościoła 
Bożego konieczne jest poddanie ich tym niepomyślnym oddziaływaniom, ponieważ tym, którzy je 
zwyciężą obiecano wielką nagrodę. Jeżeli mamy mieć udział z Chrystusem w Królestwie, 
musimy dowieść naszej godności w tych właśnie próbach lojalności wobec Boga, wiary w Jego 
Słowo, gorliwości dla Prawdy, w cierpliwym znoszeniu nagany oraz prześladowań i to aż do 
śmierci a także w niezachwianej ufności w moc Boga i Jego zamiar wyzwolenia i wywyższenia 
Swego Kościoła we właściwym czasie. Dla takich wiernych jednostek jest przeznaczona 
błogosławiona pociecha Psalmu 91.   
-------- 

Dz.20:29 Wilcy okrutni=> Papiestwo i wyżsi krytycy Biblii, łakomi, samolubni i "przez chciwość pięknymi 
słówkami kupią was sobie", 2 Piotra 2:3. "Oto ja posyłam was jako owce między wilki", 
Mat.10:16. Przebierają się w owcze skóry, bo inaczej nie byliby przyjęci. 

Dz.20:30 Z was samych=> Z waszego zgromadzenia, spomiędzy tych, których uważaliście za dobrych 
członków lub za członków Ciała Chrystusowego, a którzy jeszcze takimi mienią się być. 
Mężowie=> Hymeneus, Aleksander, Fygellus, Hermogenes i Filetus. Ci wszyscy fałszywymi 
nauczycielami powstali z Efezu. 
Powstaną=> Nadmą się pychą. 
Rzeczy przewrotne=> Fałszywe nauki, sprowadzające z drogi Prawdy. 
Za sobą uczniów=> Sztucznie pociągają za sobą zwolenników. 

Dz.20:31 Napominać=> Zachęcać. 
Ze łzami=> Apostoł nie wspominał o wielkiej liczbie osób, jaką obsługiwał, ani o innych rzeczach, 
które przynosiły korzyści przez sposoby, jakie on do tego używał. 

Dz.20:33 Srebra nie pożądałem=> Nie będąc jednym z tych, co "uczą za pieniądze". 

Dz.20:35 Wam okazałem=> Dałem wam przykład (jak postępować należy). 

Dz.21: 1 Rozstawszy się=> Paweł, Łukasz, Trofimus i Arystarch od braci w Efezie. 

Dz.21: 4 Mówili przez ducha=> Wyrazili Pawłowi swoje życzenia, a Pan przez moc ducha swego dał im 
znać o cierpieniach jakie czekały Pawła w Jerozolimie. 

Dz.21: 8 Z siedmiu=> Jeden z siedmiu diakonów wybranych pierwotnie w Jerozolimie. 

Dz.21:11 Mówi duch święty=> Przez dar prorokowania. 

Dz.21:13 W Jerozolimie=> Postanowienie Pawła, aby tym razem jechać do Jerozolimy z dziękczynną 
ofiarą od braci nawróconych z pogan, aby tym sposobem zacieśnić więzy miłości wierzących, 
tak Żydów, jak i pogan. 

Dz.21:14 Wola Pańska=> Objawiona przez prorokowanie Agabusa. 

Dz.21:18 Starsi zeszli się=> Zapewne wtedy wszyscy błogosławili Tymoteuszowi, kładąc na niego swe 
ręce. 

Dz.21:20 Chwalili Pana=> Tradycja podaje, że wskutek tego wkrótce Andrzej udał się z misją do Scytii, 
Juda do Syrii, Tomasz do Persji, a Piotr do Babilonu i Rzymu. 
Widzisz, bracie=> Nie tytułowali go "wielebnym" lub "ekscelencją". 

Dz.21:23 Czyń to=> Można wnosić, że wszyscy apostołowie przyszli do przekonania, że przez tego 
rodzaju postępek uznawali zacność świątyni i sprawowane w niej obrządki, nie będąc 
nagannymi, to jednak nie dawały żadnej zasługi tym, co je zachowywali. Wynik z tego 
prawdopodobnie był potrzebny do osiągnięcia potrzebnej nauki. 



Ślub na sobie=> Ślub nazarejski wyobraża poświęcenie się i pobożność ludu, pozafigura którego 
będzie sprawowana w Tysiącleciu w ludzkości. 

Dz.21:24 Uczyń nakład=> (Pokryj koszty). Przez złożenie pewnej ofiary za każdego na potrzeby świątyni. 

Dz.21:25 Nic takowego=> Nie zważali na to, że byli pod Prawem Przymierza. 

Dz.21:26 Oczyszczony będąc=> Było to właściwe, ponieważ był Żydem. 

Dz.21:28 Mężowie izraelscy=> Przedstawiciele dwunastu pokoleń. 

Dz.21:32 Pawła bić=> To doświadczenie wiary Pawła miało miejsce około Wielkanocy, czas, w którym lud 
Boży zdaje się przechodzić największe niebezpieczeństwo potknięcia się i upadku. 

Dz.21:39 Nie z podłego miasta=> Miastami, które stały wyżej od Tarsu pod względem nauki i sztuk 
pięknych, były Aleksandria i Ateny. 
Dopuść mi mówić=> Apostoł Paweł nigdy nie opuścił sposobności głoszenia Ewangelii, czy to 
było w porze dla niego korzystnej, lub niekorzystnej. Na przykład w tej okoliczności, gdy musiał 
czuć się osłabionym po ubiczowaniu go. 

Dz.22: 4 Prześladował=> Tych, co postępowali po drodze Pańskiej. 

Dz.22: 8 Ty prześladujesz=> Ci, co prześladują naśladowców Chrystusa Pana, prześladują Jego samego. 

Dz.22:10 Co mam uczynić?=> Jest większa nadzieja o tych, którzy sprzeciwiają się Prawdzie, bo chociaż 
zaślepieni, są oddani sprawie Bożej, aniżeli niektórzy z tych, co są przyjaciółmi chłodnymi i 
obojętnymi na sprawy Pańskie. 

Dz.22:11 Od światłości=> Saul był tylko człowiekiem i nie mógł widzieć zupełnej chwały, której człowiek 
nie może widzieć, aby mógł zostać przy życiu, lecz Pawłowi dane było widzieć tę chwałę, na ile 
było to możebne. 

Dz.22:14 Obrał cię=> "Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec mój, który mnie 
posłał", Jan 6:44. 

Dz.22:15 U wszystkich=> A nie tylko u Żydów. 
Widział i słyszał=> Nie możemy mówić ludziom tego, czegośmy nie widzieli i nie słyszeli, aż te 
rzeczy ujrzymy i usłyszymy o nich. 

Dz.22:16 Cóż odwłaczasz=> Powinniśmy przedstawiać tym, co poznali Prawdę, ażeby nie zwlekali z 
ofiarowaniem samych siebie. 
Omyj grzechy=> Nie grzech pierworodny, bo ten może być zmazany tylko krwią Chrystusa, ale 
grzechy przeciw Zakonowi Przymierza i przeciw Chrystusowi, który wypełnił to Przymierze, a tym 
sposobem powrócił do harmonii z Mojżeszem, który był typem na Chrystusa, w którym cały 
Izrael był ochrzczony. 
______________________  
MANNA - 2 GRUDNIA   
-------- 
Jest w tym zwrocie bezpośredniość godna naśladowania przez tych wszystkich, którzy mają 
wpływ na innych i starają się innych wprowadzać na właściwą drogę, pobudzać do gotowości, do 
zupełnego posłuszeństwa, do zupełnego uznania Pana i Prawdy. Jeśli tacy nie odczuwają 
skłonności do natychmiastowego posłuszeństwa, chociaż oczami swej wiary ujrzeli Pana a 
uszami usłyszeli Jego głos, to będą jeszcze mniej posłusznymi wtedy, gdy świat, ciało i diabeł 
powiedzą im: Nie bądźcie krańcowymi, bądźcie raczej umiarkowani, nie poświęcajcie się 
całkowicie Panu, wasi bliźni i przyjaciele pomyślą, że jesteście nieprzytomni, przeszkodzi to 
także waszym nadziejom oraz perspektywom, a waszych przyjaciół zmieni na wrogów, to was 
będzie zbyt dużo kosztować, nie śpieszcie się.   
-------- 

Dz.22:25 Rzymianina=> Rodzina Saula (Pawła) musiała być bardzo wpływowa w Tarsie, kiedy mogła 
otrzymać obywatelstwo rzymskie. 

Dz.23: 2 Najwyższy kapłan=> Możebne, że przez niezrozumienie rzeczy przyjął to jako przeciw sobie 
skierowane, bo sam nie cieszył się dobrą reputacją. 

Dz.23: 5 Nie wiedziałem=> Nie mógł dobrze widzieć z powodu "bodźca ciał" (kalectwa wzroku). 
Książęciu=> Możnym, sędziom, bogom. 

Dz.23: 6 Jam faryzeusz=> Wyraz "faryzeusz" znaczy: "zupełnie oddany Bogu". 
Umarłych=> "Jeśli nie ma zmartwychwstania ... zatem i ci poginęli, którzy zasnęli w Chrystusie", 
1 Kor.15:13,18. 

Dz.23: 8 Ani ducha=> Wyraz grecki "pneuma" określa duchową istotę. 

Dz.23:11 Bądź dobrego serca=> To pokazuje, że Pan pochwalił postępek Pawła, gdy sprawił 
oczyszczenie. 

Dz.23:17 Tedy Paweł=> Czynił co mogło być właściwym w swej obronie. 

Dz.24: 3 Przez twoje=> Feliks był jednym z władców najbardziej spodlonych i ciemiężycieli, jacy 
kiedykolwiek byli posłani do Judei przez Rzym. 



Dz.24: 5 Wszczynającego rozruch=> Ktokolwiek mężnie bronił Prawdy, to zawsze był uważany przez 
pospólstwo za nieprzyjaciela. 

Dz.24:15 Oni=> Faryzeusze. 
Zmartwychwstanie=> Dusze, istoty usprawiedliwione. 
Niesprawiedliwych=> Dusze, istoty nie usprawiedliwione jeszcze, licząc w to i Sodomitów. Cel, 
dla którego oni mają być wzbudzeni z umarłych jest ten, ażeby im dać możność otrzymania 
żywota wiecznego. 

Dz.24:16 Bez obrażenia=> "Mając oczyszczone serce od sumienia złego", Żyd.10:22. 
______________________  
MANNA - 24 LISTOPADA   
-------- 
Nasze sumienia a także wszystkie inne cechy naszej upadłej natury wymagają regulacji. Jeśli 
nasze sumienia mają być regulowane, musimy posiadać pewien wzorzec, według którego 
będziemy je nastawiać i regulować. Sumienie jest jak zegar, którego tarcza jest oznakowana 
godzinami, lecz jego dokładność w odmierzaniu czasu zależy od właściwego ustawienia głównej 
sprężyny, tak by zgodnie z prawdą mogła wskazywać godziny. Z naszymi sumieniami jest 
podobnie, są gotowe wskazywać zło lub dobro, lecz polegać na nich można dopiero wtedy, gdy 
rzeczywiście wskazują, co jest prawdziwe, a co złe, wtedy gdy są nastawione według nowej 
głównej sprężyny, według nowego serca, czystej woli, doprowadzonego do pełnej harmonii z 
prawem miłości, jak nam to przedstawia Słowo Boże.   
-------- 

Dz.24:21 Zmartwychwstania=> Jedna z najważniejszych nauk Nowego Testamentu. 

Dz.24:24 Z Druzyllą=> Która w rzeczywistości była żoną króla Azizusa. 

Dz.24:25 O sprawiedliwości=> Sprawiedliwości Zakonu człowiek upadły nie był w możności zachować, jak 
tylko przez Chrystusa, a z tego powodu przyjęcie Chrystusa jest niezbędne. 
O powściągliwości=> Powstrzymywanie się, a co jest przeciwne dla naturalnych skłonności. 
O przyszłym sądzie=> W czasie którego wszystkie uchybienia przeciw sprawiedliwości 
otrzymają swoją zapłatę odpowiedni do znajomości. Duch święty, gdy ten będzie zesłany, 
przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie (Jan 16:8). 
Uląkł się Feliks=> Zrozumiał, że według Prawa, które było mu przedstawione, w przyszłości 
otrzyma karanie. 
Czas upatrzę=> Czas, gdy grzechy nie będą potrzebowały być wspominane. 

Dz.24:26 Spodziewał się=> Na podstawie zeznania Pawła w jego obronie, że przybył do Jerozolimy z 
jałmużną dla żydowskiego ludu. 

Dz.25:24 Rzekł Festus=> Objawiając lepszego ducha aniżeli uczyniłoby to papiestwo w podobnych 
okolicznościach. 

Dz.26: 1 Zatem Agrypa=> Objawiając lepszego ducha aniżeli uczyniłoby to papiestwo w podobnych 
okolicznościach. 

Dz.26: 3 Cierpliwie=> Greckie słowo "makrotumia" znaczy długo cierpliwie. 

Dz.26: 7 Dwanaście pokoleń=> Wszystkich, którzy byli reprezentowani w Palestynie. 

Dz.26: 9 Zdawało się=> Wielu w dobrej wierze nauczało i wierzyło w błąd. 

Dz.26:14 Przeciw ościeniowi=> (Oścień jest to coś, przeciw czemu trudno jest się oprzeć. Takim 
ościeniem może być kij zaostrzony do przepędzania bydła, wołów i może być narzędzie o trzech 
albo czterech zębach oprawione na drzewcu-kiju do łowienia ryb, w postaci wideł. Myśl zawarta 
w tym tekście jest, że takim ościeniem jest moc, potęga Stwórcy, przeciw której walczyć jest 
trudno, jak to było z Pawłem), który miał w pamięci jaśniejącą twarz Szczepana podczas, gdy go 
kamienowano. 

Dz.26:18 Z ciemności=> Z nieświadomości do Prawdy. 
Z mocy szatańskiej=> W którego istnienie wiele ludzi nie wierzy. 

Dz.26:20 Krainie judzkiej=> Możebne, iż to było na dwa lata przed pierwszym przyjściem do Antiochii. 

Dz.26:22 Za pomocą Bożą=> Apostoł wcale nie przypisuje swego oswobodzenia Lizjuszowi. 

Dz.26:23 Pierwszym=> Wzbudzenie córki Jaira nie było jej zmartwychwstaniem, ani żadne inne 
wskrzeszenia oprócz tego, które było z Chrystusem. 
Opowiadać miał=> W Tysiącleciu. 
Światłość=> "Prawdziwa, która oświeca każdego człowieka", Jan 1:9. 
I poganom=> Którzy nie mogliby być zbawieni, gdyby nie zostali oświeceni tym światłem. 

Dz.26:24 Festus=> Nie miał on znajomości o nadziei i obietnicach dla narodu żydowskiego. 
Szalejesz=> "Myśmy głupi dla Chrystusa", 1 Kor.4:10. Nie możemy spodziewać się sympatii od 
świata. 

Dz.26:29 Dziś słuchają=> Jak jest powiedziane do łotra: "powiadam ci dziś", Łuk.23:43. 

Dz.27:10 Dusz naszych=> Greckie słowo "psyche" znaczy istoty, dusze. 



Dz.27:22 Żadna dusza=> Greckie słowo "psyche" znaczy istota, dusza. 

Dz.27:24 Nie bój się, Pawle=> To pokazuje, że Pan pochwalił Pawła oczyszczenie. 
Którzy płyną z tobą=> Boża opieka, która zawsze towarzyszy świętym, często staje się 
błogosławieństwem i dla ich towarzyszy, mimo to, że mogą być ludźmi światowymi i ciemnymi, 
jak w tym wydarzeniu. 

Dz.27:30 Gdy żeglarze=> To wskazuje na podły charakter i tym się tłumaczy dlaczego Paweł nie głosił im 
Ewangelii. 

Dz.27:31 Zachowani być nie możecie=> Naszym obowiązkiem jest, żeby używać mądrości jak można 
najlepiej. 

Dz.27:37 Dusz dwieście siedemdziesiąt sześć=> Osób. 

Dz.27:42 Tedy żołnierze=> Tym sposobem pokazali, iż nie byli godni usłyszeć słów Ewangelii. 

Dz.28: 2 Nie lada ludzkość=> Jednak nie ma wzmianki ażeby Paweł, Łukasz lub Aristarch starali się 
między tym ludem głosić Ewangelię. Apostoł Paweł zauważył, że byli oni zanadto zdegradowani, 
aby mogli być powołani do wysokiego powołania. 

Dz.28:16 Ale Pawłowi=> Na skutek listu Festusa i poważanie, jakie sobie zjednał u setnika z okazji 
rozbicia okrętu. 
Z żołnierzem=> Warta, która była zmieniana co kilka godzin i do wartownika Paweł był stale 
przywiązany. 
Który go strzegł=> Przypuszczają, że niektórzy z żołnierzy strzegących Pawła, słysząc go 
opowiadającego o Królestwie Bożym, nawrócili się i zanieśli Ewangelię do Wielkiej Brytanii. 

Dz.28:22 Wszędzie=> Dobrzy, jak i źli ludzie, mogą mieć tak przyjaciół jak i nieprzyjaciół, lecz o czystej 
Ewangelii i tych, co ją opowiadają wszędzie, mówią przeciw. 

Dz.28:27 Uzdrowiłbym ich=> Greckie słowo "jaomai" jak "módlcie się jedni za drugimi, abyście byli 
uzdrowieni". 

Dz.28:30 Paweł=> Który może do tego czasu odziedziczył po rodzicach majątek. 
Którzy przychodzili=> Ci, których zatrzymują w domu obowiązki rodzinne, choroba lub tym 
podobne przeszkody, powinni modlić się i wyczekiwać, aż Pan pośle im takich, którzy by mogli 
skorzystać z ich usługiwania w Prawdzie. 

Dz.28:31 Bez przeszkody=> Lecz jego nieprzyjaciele obracali to przeciw niemu, spodziewając się, że tym 
sposobem dodadzą więcej cierpień do jego więzów aresztanckich. Tradycja podaje, że potem 
Paweł został wolny i ponownie odwiedził zbory w Małej Azji i Hiszpanii, po czym znowu został 
aresztowany w Rzymie i ścięty. 

Rz. 1: 1 Powołany apostoł=> Aby zajął miejsce Judasza. 

Rz. 1: 3 Według ciała=> Logos, Słowo ciałem się stało. 

Rz. 1: 4 Możnie=> "Dana mi jest wszelka moc", Mat.28:18. 

Rz. 1: 7 Którzyście w Rzymie=> Kościół w Rzymie składał się pierwotnie z braci nawróconych z 
Judaizmu. 
Powołanym świętym=> Uczestnicy Boskiej natury. Ci, co nie mogą uważać się za świętych, nie 
mogą stosować do siebie obietnic zawartych w Biblii. 

Rz. 1: 9 W duchu moim=> Greckie słowo "pneuma" oznacza: odnowiony umysł, serce, usposobienie, 
uczucie, umysłową energię. 

Rz. 1:11 Daru duchowego=> Niektóre dary ducha świętego udzielane były wszystkim w pierwotnym 
Kościele przez wkładanie rąk apostolskich. 

Rz. 1:14 Jestem dłużnikiem=> Jestem obowiązany z polecenia Pańskiego, abym wydał świadectwo 
wszystkim narodom (1 Kor.9:16). 

Rz. 1:15 Ile we mnie jest=> W miarę moich zdolności. 

Rz. 1:16 Nie wstydzę się=> Jak to uczynił kler protestancki na światowym Kongresie religijnym. 
Za Ewangelię Chrystusową=> Aby ją porównać z filozofią ludzką. 
Jest ona mocą=> Narzędziem, przez które Bóg działa. 
Wierzącemu=> Ku posłuszeństwu i sprawiedliwości, a nie w innym celu. 
Żydowi najpierw=> Ze względu na przymierze uczynione z Abrahamem. 

Rz. 1:17 Objawiona w niej=> W Piśmie Świętym jest głębokość mądrości Bożej zawartej w planie Bożym, 
którą objawia sprawiedliwy charakter Boży. 
Z wiary=> Początkowa wiara wyłania się ze czci. 
W wiarę=> Wyższy stopień miłości. 

Rz. 1:18 Gniew Boży=> "Obyś mię w grobie ukrył i utaił, ażby się uciszył gniew Twój", Ijob 14:13. 
Objawia się=> W każdym pochodzie pogrzebowym i we wszystkich boleściach i cierpieniach. 
Trzymają=> Greckie słowo "katecho" oznacza: przytrzymują, zagłuszają (tłumią Prawdę), jak to 
czynią systemy duchowego Babilonu. 

Rz. 1:19 W nich jawne=> Wiadome między nimi. 



Rz. 1:20 Rzeczy niewidzialne=> Plany Stwórcy są niewidzialne. 
Moc i bóstwo=> Greckie słowo "theiotes" znaczy boskość. 
Aby oni=> Mając jawny dowód z natury o egzystencji, mocy i dobroci Bożej, jak również z 
posiadanego sumienia, które wykazuje co jest dobre, a co złe. 
Byli bez wymówki=> Jeżeli prowadzą złe życie. 

Rz. 1:21 Poznawszy Boga=> Przynajmniej do pewnego stopnia. 
Bezrozumne serce=> Przewrotne serce. 
Zaćmiło się=> Jako naturalny wynik z takiego postępowania.. 

Rz. 1:22 Zgłupieli=> Cały ten rozdział zbija naukę ewolucji. 

Rz. 1:23 Nieskazitelnego=> Słowo greckie "apthartos". 

Rz. 1:24 Podał ich Bóg=> Pozostawił własnym pożądliwościom ich serc ku nieczystości. Jeżeli Bóg kogo 
opuści, wtedy jego skłonności zmierzają do degradacji. 

Rz. 1:25 Odmienili prawdę w kłamstwo=> Wymienili Prawdę na błąd odnośnie Boga, ponieważ fałszywa 
religia usprawiedliwia ich złe postępowanie. 
Błogosławiony=> Godny chwały. 

Rz. 1:26 W namiętności=> Niepohamowane żądze, że nie starają się ani usiłują je powstrzymać, lecz 
pozwalają na nie, aby szły swym biegiem, nie dbając na gorzkie owoce, które z tego powodu 
będą zbierać. 

Rz. 1:28 A jako im=> Upadłemu rodzajowi ludzkiemu. 
Umysł opaczny=> Bezpożyteczny umysł. 
Aby czynili=> Próbując przeprowadzić własne sposoby i idee rządzenia się niezależnie od Boga. 
Co nie przystoi=> Co jest niewłaściwe. 

Rz. 2: 5 Na dzień gniewu=> Na świtaniu tysiącletniego dnia. 

Rz. 2: 6 Który odda=> W Tysiącleciu. 

Rz. 2: 7 W uczynku dobrym=> W poświęceniu ludzkich korzyści. 
Szukają=> To, czego ludzie jeszcze nie mają. Jeżeli ją posiadają, to dlaczego jeszcze jej 
szukają? 
Sławy=> "Albowiem przystało temu ... aby wielu synów do chwały przywiódł", Żyd.2:10. 
Czci=> Współdziedzictwa z Jezusem. 
I nieśmiertelności=> Greckie słowo "aptharsia" znaczy to, co jest wytrzymałe na śmierć i nie 
może być skażone, umrzeć, lub przeminąć. Taka jest natura Boga Jehowy. 
Żywot wieczny=> "Dar z łaski Bożej jest żywot wieczny", Rzym.6:23. Nagroda dla wszystkich, 
którzy ubiegają się o niego, licząc w to i Wielkie Grono, które nie otrzyma najwyższej nagrody. 

Rz. 2: 8 Prawdzie nieposłuszni=> Ducha niezgody można przeważnie zauważyć między tymi, co nie żyją 
według ducha Prawdy, którego już przedtem uznali. 
I gniew=> W Tysiącleciu. 

Rz. 2: 9 Żyda=> Którzy żyli podczas krzyżowania Chrystusa i od tamtej pory tych wszystkich, co 
reprezentują Izraela. Po wyjściu z niewoli babilońskiej wyraz "Żyd" równał się wyrazowi "Izrael" i 
zawierał w sobie tych wszystkich, co pokładali nadzieję w obietnicy Abrahama. 

Rz. 2:10 Żydowi najpierw=> Podczas Tysiąclecia jako naturalny wynik znajdowania się pod Zakonem. 
I Grekowi=> Wszystkim rodzajom ziemi. 

Rz. 2:12 W Zakonie zgrzeszyli=> Cały naród żydowski. "Wszyscy zgrzeszyli", Rzym.3:23. 

Rz. 2:14 Sami sobie=> "Aby wszystkie usta zostały zatulone i aby wszystek świat podlegał karaniu 
Bożemu", Rzym.3:19. 

Rz. 2:15 Skutek Zakonu=> Pozostałość z pierwotnego prawa danego człowiekowi. 
Oskarżających=> Tym sposobem przyznanie się do złego. 
Wymawiających=> Znowu przyznających się do złego. 

Rz. 2:20 Nauczycielem=> "Niech was niewielu będzie nauczycielami", Jakub 3:1. 

Rz. 2:24 Dla was=> Z powodu, iż wy fałszywie Go przedstawiacie. 

Rz. 2:29 Obrzezka=> Odrzucenie od siebie uczynków ciała, coś takiego, co, tak usprawiedliwieni jak i 
ofiarowani powinni czynić, a co jest przedstawione w kapłanach i lewitach, którzy umywali się w 
umywalni stojącej na Dziedzińcu. 

Rz. 3: 1 Żyd=> Rasa, która w każdym razie odróżnia się od innych ludzi i jest dziwną. 
Obrzezki=> Wyobraża odcięcie, odłączenie od ciała jego celów, pragnień i nadziei. 

Rz. 3: 2 Wielki z każdej miary=> Tak z odnoszonych korzyści, jak i odpowiedzialności. Tak pod 
względem wykształcenia, jak i uświętobliwienia. Pierwotni chrześcijanie prawie wszyscy byli z 
Judaizmu. 
Wyroki Boże=> To Zakon i prorocy. 

Rz. 3: 4 Kłamca=> Szczególnie każdy ewolucjonista do spraw Bożych. 

Rz. 3: 6 Bóg sądził=> Jako najwyższy sędzia. 



Rz. 3: 8 Potępienie=> Publiczne potępienie przez apostoła. 

Rz. 3: 9 Czy my=> Żydzi. 
Lepsi od nich=> Od pogan żyjących według światła, jakie oni posiadają. 

Rz. 3:10 Nie masz=> Z potomstwa Adama, "gdyż brata swego nikt żadnym sposobem nie odkupi (od 
śmierci), ani może dać Bogu okupu zań", Ps.49:8. Przeto "nie masz żadnego innego imienia 
danego ludziom pod niebem, w którym byśmy mogli być zbawieni", Dz.Ap.4:12. 
Sprawiedliwego=> Doskonałego, zdrowego na duchu i ciele. 
Ani jednego=> Nauka ewolucjonistów temu przeczy. 

Rz. 3:19 Cokolwiek=> Przekleństwo, jak i błogosławieństwo. 
Mówi tym=> Izraelitom, a nie innym, co nie byli pod Zakonem Przymierza. Na tej zasadzie 
jedynie ci są związani prawem miłości, którzy uczynili z Bogiem przymierze przez ofiarowanie 
siebie. 
Usta zamknięte=> Od usprawiedliwiania samych siebie. 
Aby świat=> Poznał, że jest winny. 
Karaniu Bożemu=> Żydzi z powodu, iż nie mogli zachować Zakonu, zaś poganie dlatego, że nie 
mogli żyć według posiadanego światła swego sumienia. 

Rz. 3:20 Z uczynków Zakonu=> Wyobrażone w Wielkiej Piramidzie przez górne przejście. 
Nie będzie=> "Czy Mojżesz nie dał wam Zakonu, a żaden z was nie przestrzega go", Jan 7:19. 
Usprawiedliwione=> Tylko przez wiarę w ofiarę Chrystusa, która została dokonaną na Kalwarii. 

Rz. 3:21 Bez Zakonu=> Winno być: "oprócz Zakonu" lub "niezależnie od Zakonu". 

Rz. 3:22 Wszystkim wierzącym=> Tak z Żydów, jak i z pogan. 

Rz. 3:23 Wszyscy zgrzeszyli=> Wszyscy są uczestnikami pierwotnej kary w Adamie. Żydzi znajdują się 
pod podwójnym przekleństwem (bo i przez Przymierze Zakonu, którego nie wypełnili). 
Chwały Bożej=> Jaką wyobrażał Adam. 

Rz. 3:24 Darmo z łaski=> Pan Bóg nie był wcale obowiązany by coś dla nas miał czynić. 
Odkupienie=> Greckie słowo "apolutrosis" określa: wyzwolenie, usprawiedliwienie, które 
możemy posiadać tak długo, dopóki trwamy w Chrystusie. 

Rz. 3:25 Ubłaganiem=> Słowo greckie "hilasterion" znaczy: ubłagalnia, przewód miłosierdzia. Żywymi 
przedstawicielami Boga Jehowy to: Sprawiedliwość, Mądrość, Miłość i Moc. 
Wiarę we krwi Jego=> W ofiarę i okup. Życie Chrystusa zapłaciło nasz okup. 

Rz. 3:26 Aby był sprawiedliwym=> Przez danie Jezusa na miejsce Adama, gdyż w przeciwnym razie 
bylibyśmy bez nadziei i aby mógł trwać w poświęceniu, i być także usprawiedliwiającym. Pan 
Bóg nie mógł nikogo usprawiedliwić do żywota, dopóki okup nie był zapłacony. 
Tego=> Żadnego grzesznika nie wierzącego w Jezusa. 

Rz. 3:27 Odrzucona jest=> Ponieważ Żyd i poganin znajdują się na równym miejscu, gdy przyjdą do 
Chrystusa. 
Z uczynków? Nie=> Gdyż nasze uczynki nie mogą nas usprawiedliwić. 

Rz. 3:28 Usprawiedliwiony z wiary=> W tym znaczeniu, że nasze usprawiedliwienie jest nam tylko 
przypisane. 
Bez uczynków=> To znaczy, że uczynki wymagane przez Zakon nie są obowiązujące 
(chrześcijan, a także i Żydów przyjmujących Jezusa za swego Odkupiciela). 

Rz. 3:31 Zakon=> Prawo sprawiedliwości. 
Zakon stanowimy=> Ponieważ twierdzimy, że Żydzi nie mogli zachować Prawa Zakonu i że ono 
miało być wypełnione przez Jezusa zanim oni mogli być usprawiedliwieni. 

Rz. 4: 2 Był usprawiedliwiony=> Do społeczności z Bogiem tylko, lecz nie był usprawiedliwiony do żywota 
(wiecznego, przed złożeniem okupu). 

Rz. 4: 3 Uwierzył Bogu=> Tym sposobem Abraham był figuralnym lewitą na wiele lat przed pomazaniem 
Jezusa, pierwszego pozafiguralnego Kapłana. 

Rz. 4: 6 Bez uczynków=> Których nie czynił. 

Rz. 4: 7 Zakryte grzechy=> Szatą sprawiedliwości Chrystusa, aż przyjdzie czas, że zostaną zupełnie 
zmazane. 

Rz. 4:16 Nasieniu=> "A jeśliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahama", Gal.3:29. 
Nie tylko temu=> Według ciała nasieniu. 
Które jest z Zakonu=> Które otrzyma swoje błogosławieństwa podczas Tysiąclecia. 
Ale i temu=> Duchowemu nasieniu. 

Rz. 4:17 Przed Bogiem=> Który był Abrahama wzorem. 
Których nie masz=> Lecz Bóg postanowił, że były. 
Jakoby były=> Używając je za typy. 

Rz. 4:19 Słabym=> Grecki wyraz "astheneo", jak w wyrażeniu: "jeżeli jest ktoś chory". 

Rz. 4:24 Wzbudził Jezusa=> Chrystus nigdy nie wzbudził samego siebie. 



Rz. 4:25 Grzechów naszych=> Ponosząc przekleństwo, które grzechy sprowadziły. Te same grzechy 
przeszkadzały Żydom do zachowania doskonałego Prawa danego im na górze Synaj. 
Wstał dla usprawiedliwienia=> Gdyby Chrystus pozostał w śmierci, to nigdy by nie mógł być 
przewodem naszego usprawiedliwienia. Nasze uczynki nie mogłyby nas usprawiedliwić przed 
Bogiem. 

Rz. 5: 1 Usprawiedliwieni przez wiarę=> W tym znaczeniu, że nasze usprawiedliwienie jest nam tylko 
przypisane. Nie możemy być usprawiedliwieni przez modlitwy lub uczynki. "Bez wiary nie można 
podobać się Bogu". 
Pokój z Bogiem=> Ponieważ pojmujemy, że w przyszłości nasze grzechy zostaną zupełnie 
zgładzone. Nie jesteśmy już dłużej uważani przez Boga jako nieprzyjaciele, ale jako 
usprawiedliwieni ludzcy synowie Boży. 
Przez Pana naszego=> Wszystkie rzeczy są od Ojca i przez Syna. 
Jezusa Chrystusa=> A nie przez innych pośredników. 

Rz. 5: 2 Przez którego=> Cena była za nas zapłacona. 
Mamy przystęp=> Którego nie może nikt otrzymać na żadnej innej podstawie. 
Ku łasce=> Przywilej synostwa w wysokim powołaniu. 
Nadzieją=> W otrzymaniu współdziedzictwa z Chrystusem. 

Rz. 5: 3 Cierpliwość sprawuje=> "Potem owoc sprawiedliwości spokojny przynosi", Żyd.12:11. "A 
cierpliwość niech ma doskonały uczynek", Jakub 1:4. 
______________________  
MANNA - 28 KWIETNIA 
---------------------- 
Musimy mieć cierpliwość, lecz osiągnąć ją można tylko w próbach. Musimy mieć wiarę, lecz tę 
można rozwinąć tylko przez znajdowanie się w potrzebach. Musimy zdobyć doświadczenie 
konieczne do naszej przyszłej pracy, a to można osiągnąć tylko w takich przeżyciach, które 
pozwolą nam odczuwać słabości, trudności i próby tych wokół nas, którym będziemy służyć, dla 
których będziemy przedstawicielami w Królestwie Bożym. Tak więc, obecne doświadczenia uczą 
nas, jak odpierać zło dobrem a nie złem. 
---------------------- 

Rz. 5: 5 Nie pohańbia=> Którzy natchnieni są tą nadzieją, nie odczuwają wstydu, gdy są doświadczani i 
próbowani, lecz chlubią się i radują w uciskach, że są godnymi dla imienia Chrystusowego 
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Rz. 5: 6 Mdłymi=> Grecki wyraz "astheneo", jak w wyrażeniu: "jeśli kto choruje". 
Według czasu=> Naznaczone od Boga czasy i chwile są ważnymi zarysami w planie Bożym. 

Rz. 5: 8 Miłość=> Grecki wyraz "agape", oznacza miłość bezinteresowną. Przedtem była ona ukryta, lecz 
teraz objawiona. 
Chrystus za nas umarł=> By otworzyć drogę do pojednania się z Bogiem. By odkupić nas i 
podnieść z upadku przez wiarę w Jego krew, a przez to przypisać nam i poziom doskonałego 
człowieczeństwa. 

Rz. 5: 9 Usprawiedliwieni=> W tym znaczeniu, że nasze usprawiedliwienie jest nam tylko przypisane. Nie 
możemy być usprawiedliwieni przez modlitwy lub uczynki. "Bez wiary nie można podobać się 
Bogu". 
Krwią Jego=> Chrystus zapłacił za grzech Adama życiem własnym. 
Zachowani od gniewu=> Uwolnieni od grzechu i śmierci, która jest objawem gniewu Bożego. 

Rz. 5:10 Pojednani z Bogiem=> Które zostało dokonane tak dalece, jak się dotyczy Jezusa. 
Zachowani będziemy=> Przyprowadzeni na nowo do harmonii z Bogiem i Jego Prawem. 
Przez żywot Jego=> Gdyby Chrystus nie został wzbudzony, w takim razie nigdy by nam nie mógł 
pomóc, byśmy mogli dojść do doskonałości, bez której nie moglibyśmy stanąć przed Bogiem. 

Rz. 5:11 Przez którego=> Jak dotąd tylko Kościół. 
Pojednanie=> Grecki wyraz "kattalage", zadośćuczynienie sprawiedliwości i przyprowadzenie 
boskich stworzeń do harmonii z Bogiem. 

Rz. 5:12 Przeto=> Przeciwne jest do nauki ewolucjonistów. 
Przez jednego=> A nie przez jedną kobietę. Adam i jego żona stanowili jedno, a nie dwoje, 
przeto Ewa stała się uczestniczką kary, jaka spadła przez nią na Adama. 
Grzech wszedł=> "Ojcowie jedli grona cierpkie, a synom zęby ścierpły", Jer.31:29. 
Na świat=> Przeciwne nauce Christian Science. 
Śmierć=> Zapłata, wyrok, kara, a nie męki wieczne. Śmierć nie jest przyjacielem, ale wrogiem. 
Przez grzech=> Jako skutek grzechu. 
Tak śmierć=> Jako pośredni wynik grzechu Adama - pośredni względem jego potomstwa. 



Przeszła na wszystkich=> Uczyniła wszystkich ludzi przestępcami, z którymi Bóg obchodził się w 
różny sposób. 
Ponieważ=> Z powodu odziedziczonych grzesznych skłonności. 
Wszyscy zgrzeszyli=> Każdy człowiek staje się uczestnikiem upadku i śmierci. 

Rz. 5:13 Do Zakonu=> Zanim Zakon był dany Żydom. 
Zakonu nie ma=> Ponieważ śmierć trwa dotąd, więc ten fakt jest dowodem, że pierwotne prawo 
dane człowiekowi było i nadal jest w swej mocy. 

Rz. 5:14 Lecz=> Sprawiedliwość uznaje tylko doskonałość. 
Co nie grzeszyli=> Niemowlęta i ci, co są niezdolni grzeszyć dobrowolnie. 

Rz. 5:15 Jako upadek=> Wynik przestępstwa i dar różnią się od siebie. 
Dar=> "Dar z łaski jest żywot", Rzym.6:3. 
Wielu pomarło=> Z powodu kary śmierci na Adama. 

Rz. 5:16 Potępieniu=> Z powodu wyroku. 
Z jednego=> Przez jeden upadek Adama. 
Wielu=> Przebaczenie otrzymało. 

Rz. 5:17 Śmierć królowała=> Przez Adama, a nie wieczne męki. 
Sprawiedliwości=> Chrystusowej, która została nam przypisana przez wiarę. 
Przez Jezusa=> Który zapłacił okup, który w czasie Tysiąclecia zupełnie zniszczy grzech, a 
ludzie będą posiadać rzeczywistą własną sprawiedliwość. 

Rz. 5:18 Przeto=> "Albowiem zamknął ich Bóg wszystkich w niedowiarstwie, aby się nad nimi wszystkimi 
zmiłował", Rzym.11:32. 
Przez upadek jednego=> To, co ma być przywrócone, jest to, co było utracone z powodu 
nieposłuszeństwa Adama. 
Wina przyszła=> Wyrok przyszedł na cały rodzaj ludzki. 
Na wszystkich=> "Jako w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą", 
1 Kor.15:22. 
Tak też=> Śmierć przyszła przez to samo prawo dziedziczności. 
Przez usprawiedliwienie=> "Który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest 
świadectwem czasów Jego", 1 Tym.2:6. 
Dar=> Przebaczenie, które, jeżeli zostało przyjęte, będzie stanowiło usprawiedliwienie, czyli 
podstawę do żywota wiecznego. 
Na wszystkich=> Którzy przystąpią do Chrystusa jako nowej Głowy rodzaju ludzkiego. 
Ku żywotowi=> Dozwalając na osiągnięcie go. 
Usprawiedliwienie ku żywotowi=> Nie usprawiedliwienie do społeczności z Bogiem, które było 
udziałem ojców świętych zanim zapłacony był okup. 

Rz. 5:19 Jednego człowieka=> Adama, a nie przez jedną kobietę. 
Wielu=> Wszyscy, którzy poszli z linii Adama (poszli ku śmierci). 
Posłuszeństwo=> Jezusa, który był doskonałym, mimo, że matka Jego nie była doskonałą. "Był 
posłusznym aż do śmierci", Filip.2:8. 
Wielu=> Wszyscy, którzy ostatecznie skorzystają z przywilejów Nowego Przymierza. Ziemia 
zostanie napełniona (stopniowo) ludźmi według postanowienia Bożego. 
Stało się=> Nie byli uczynieni, ale stali się sprawiedliwymi. 

Rz. 5:20 Zakon dany aby=> Jasne pojęcie woli Bożej mogło być dane, które by obudziło poczucie 
grzechu. 
Grzech obfitował=> Komu była daną lepsza znajomość woli Bożej, taki miał większą możność 
poznania swojego grzesznego stanu. 
Tam łaska=> Jak jest pokazane w tym, gdy Pan Bóg podniósł niektórych z upadłej ludzkiej 
natury do wyższej natury. 
Obfitowała=> Izrael otrzymywał od Boga szczególniejsze łaski jako i kary. 

Rz. 5:21 Grzech królował=> W umyśle i w sercach ludzi, tak w Izraelu, jak i w świecie. 
Ku śmierci=> A nie na wieczne męki. 

Rz. 6: 1 Zostaniemy=> Którzy ofiarowali się Bogu, mogą jedynie pojąć głębokość Jego miłości i 
miłosierdzia. 

Rz. 6: 2 Umarli=> Święci, którzy liczą się umarłymi w ciele, są ożywieni w duchu. 
Grzechowi=> Tak dalece, jak się to dotyczy naszej woli. 

Rz. 6: 3 Którzykolwiek=> Którzy stali się członkami Ciała Chrystusowego. 
Ochrzczeni=> Zanurzeni, a nie pokropieni wodą. 
W Chrystusa Jezusa=> A nie w wodę. To pozwala nam na słowa, które odpowiednie są przy 
zanurzaniu w wodzie. 
Ochrzczeni=> Nie w wodę, lecz pogrzebaliśmy naszą wolę, która kontroluje naszym ciałem: 
rękami, nogami, oczami, językiem, myślą i wszystkim, cokolwiek posiadamy. 



W śmierć Jego=> Zostali uczynieni uczestnikami w Nim w Jego ofiarniczej śmierci. 

Rz. 6: 4 Pogrzebani=> W figuralnym chrzcie. Gdy kto raz został w ten sposób pogrzebany i powstał, 
drugi raz nie może być grzebanym. 
W śmierć=> Ofiarowanie w czasie spłodzenia z ducha. Zostali uczynieni uczestnikami w Nim w 
Jego ofiarniczej śmierci. 
Tak i my=> Od chwili naszego ofiarowania się pogrążamy naszą wolę w wolę Bożą. 
W nowości żywota=> Jako stworzenia do nowej natury, do której zostali spłodzeni po 
ofiarowaniu. 

Rz. 6: 5 Podobieństwo=> Podobny rodzaj, rodzaj ofiarniczy. 
Śmierci Jego=> A nie wody. 
Tedy też=> Tysiące osób było zanurzonych w wodzie, którzy nigdy nie otrzymają Jego 
zmartwychwstania. 

Rz. 6: 6 Stary człowiek=> Nasze "ja" będąc pod przekleństwem, skłonne jest do grzechu, 
zdegradowania. 
Ukrzyżowany=> W Nim, gdy Jezus został ukrzyżowany. 
Aby ciało grzechu=> Organizm, który tu jest wyobrażony jako nieprzyjaciel rodu ludzkiego. 
Było zniszczone=> Jezus we własnej osobie był uznany za grzech i jako taki "stał się za nas 
przekleństwem" za grzech, Gal.3:13. 

Rz. 6: 7 Kto umarł grzechowi=> Zupełnie ofiarował się Bogu, jako nowe stworzenie. 

Rz. 6: 8 Jeśliśmy umarli=> Jako ludzkie istoty przez chrzest śmierci, jako członkowie Jego ciała. 
Z Chrystusem=> Uznani zostali jako umarli z Nim, a nie z Adamem. 
Wierzymy=> Jako nowe duchowe istoty. Codzienna przemiana, jaka się odbywa w naszym ciele, 
wcale nie oddziaływa na naszą tożsamość osoby. 
Z Nim żyć będziemy=> Uczynieni "współdziedzicami Chrystusowymi jeśli tylko z Nim cierpimy", 
Rzym.8:17. 

Rz. 6: 9 Więcej nie umiera=> Śmierć Jezusa na krzyżu jest dostateczną ku zbawieniu. Kto idzie na wtórą 
śmierć, za tego okup nigdy nie będzie dany. Za rozmyślnych grzeszników "nie zostawałaby już 
ofiara za grzech", Żyd.10:26. Jezus nie może już więcej umrzeć, ponieważ stał się uczestnikiem 
Boskiej natury - nieśmiertelnej natury. Ofiara mszy sprawowana w kościele katolickim stoi w 
zupełnej sprzeczności z nauką Pisma Świętego. 

Rz. 6:10 Grzechowi=> Przez, lub ze względu na nasze grzechy, które zostały Jezusowi przypisane. 
Bogu=> Przez łaskę i nagrodę Bożą. 

Rz. 6:11 Także i wy=> Nasze istnienie jako Nowych Stworzeń jest nam tylko przypisane. 
Umarłymi grzechowi=> I wszystkim ludzkim nadziejom, dążeniom, chwale i honorom. Podobnie 
złorzeczenia lub pochlebstwa nie mają więcej znaczenia dla tego, kto rzeczywiście pogrzebany i 
umarły z Chrystusem. 
Żywymi=> Uznani za takich jako Nowe Stworzenia. 
Bogu=> Czuwając, by poznać i czynić Jego wolę. Rosnąc codziennie coraz więcej na obraz 
Chrystusowy. 

Rz. 6:13 Stawiajcie=> Przedstawiajcie samych siebie zgodnie z waszym ofiarowaniem się. 
Z umarłych żywi=> Jakoby rzeczywiście byli wzbudzeni i posiadali obiecane duchowe 
nieśmiertelne ciało. 

Rz. 6:14 Nie pod Zakonem=> Jako słudzy pod Prawem. 
Ale=> Jako szafarze (dóbr Bożych). 
Pod łaską=> Pokrywającą wasze nierozmyślne niedoskonałości myśli, słów i uczynków. 

Rz. 6:16 Sługami=> Miliony chrześcijan wyobraża sobie, że służą Bogu, gdy w rzeczywistości służą oni 
Jego nieprzyjacielowi. 
Ku śmierci=> Zniszczeniu, co jest przeciwne nauce uniwersalistów. 

Rz. 6:17 Sługami grzechu=> Z powodu odziedziczonych słabości. 

Rz. 6:18 Staliście się=> Nowym Stworzeniem. 

Rz. 6:20 Sługami=> Niewolnikami grzechu. 

Rz. 6:21 Jest śmierć=> Zniszczenie. Jest przeciwne nauce uniwersalistów. 

Rz. 6:22 Macie pożytek=> Owoc. "Jam jest winny krzew, wyście latorośle", Jan 15:5. 

Rz. 6:23 Zapłata=> Wprowadzona przez szatana, "który ma władzę śmierci", Żyd.2:14. 
Jest śmierć=> Wieczna śmierć, zniszczenie. "Dusza, która grzeszy, ta umrze", Ezech.18:4. "Pan 
wszystkich niepobożnych wytraci", Ps.145:20. "Niezbożni zginą", Ps.37:20. Żadna część 
człowieka nie została pominięta od kary, lecz nie wieczne życie w mękach. Śmierć nie jest 
przyjacielem, ale wrogiem. 
Ale dar=> Dany przez Boga, a nie, że człowiek ma wrodzone panowanie nad sobą. 
Boży=> Tym wszystkim, dla których to miało by stanowić błogosławieństwo. 
Żywot wieczny=> Dla wszystkich, co dojdą do doskonałości. 



W Chrystusie Jezusie=> "Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota", 1 Jana 5:12. 

Rz. 7: 1 Iż Zakon=> Prawo Przymierza przedstawione jest jako mąż. 
Panuje=> Naród żydowski przedstawiony jest jako żona. 

Rz. 7: 2 Niewiasta=> Figuralnie naród żydowski. 
Za mężem=> Figuralnie znaczy Zakon Przymierza. 
Mąż umarł=> Zakon Przymierza nie był skasowany, ażeby miał być niedobry, lecz zanikł w 
sposób naturalny, gdy dopełnił to, na co został ustanowiony. 

Rz. 7: 4 I wyście=> Straciwszy wszelką nadzieję osiągnięcia żywota przez Zakon. 
Umarli Zakonowi=> Jeżeli kto z Żydów umarł z Chrystusem, stał się wolnym od Zakonu. 
Abyście się stali=> Nowym Stworzeniem, Oblubienicą uwielbionego Chrystusa, Kościołem Boga 
żywego. 

Rz. 7: 6 Teraz=> My, Izraelici według ciała, jesteśmy umarłymi Zakonowi Przymierza. 
W nowości=> Chodzimy naszym umysłem, naszą wolą. 
A nie litery=> Nie było wymagane, by służyć Prawu Zakonu, który przeminął (ze śmiercią 
Chrystusa, gdyż On Zakon wypełnił). 

Rz. 7: 7 Iż Zakon=> Czy Prawo Zakonu było wadliwe, złe, grzeszne? (Był on nauczycielem Żydów). 

Rz. 7: 8 Grzech jest martwy=> Nieczynny, ponieważ będąc pod karą śmierci, człowiek nie mógł 
zwiększyć kary przez nieposłuszeństwo. 

Rz. 7: 9 I jam=> Naród żydowski. 
Żył=> Miał nadzieję żywota przez Przymierze Abrahama. 
Bez Zakonu=> Przed czasem, zanim Zakon Przymierza został ustanowiony. 
Przykazanie przyszło=> Zakon Przymierza nastał i ażeby kto mógł osiągnąć żywot, wymagane 
było, ażeby wszystkie przykazania były przestrzegane. 
Grzech ożył=> Przekonaliśmy się, że nie mogliśmy zadowolnić jego wymagań. 
Jam umarł=> Nasza (Żydów) nadzieja osiągnięcia żywota znikła, gdyśmy się przekonali, że nie 
jesteśmy zdolni zachować Zakonu Przymierza, który zobowiązaliśmy się wypełniać. 

Rz. 7:10 Miało być=> Miało dać żywot wieczny, a którego to przykazania zasady nie tylko warte żywota, 
ale są niezbędnie potrzebne do osiągnięcia szczęśliwości w życiu. 
Mnie=> Żydom. Przemawiam (ja, Paweł) za moich rodaków. 
Ku śmierci=> Ponieważ nie byliśmy zdolni Przymierza Zakonu zachować. 

Rz. 7:11 Zabił mnie=> Odebrał mi nadzieję żywota. 

Rz. 7:12 Zakon święty=> Doskonały, wyższym niżeli może być dosięgnięty przez niedoskonałego 
człowieka. 
Przykazanie=> Gdy kto byłby mu posłuszny, mógłby spodziewać się żywota wiecznego za to 
posłuszeństwo. 
Sprawiedliwe=> Odpowiada doskonale każdemu, kto jest w zupełnej harmonii z Bogiem, jednak 
tak my, jak i inni, nie jesteśmy z przyczyny pierworodnego grzechu. 

Rz. 7:13 Stało mi się śmiercią=> Apostoł Paweł odzywa się tu jako przedstawiciel wszystkich 
prawdziwych Żydów. 
Okazał się grzechem=> Abyśmy przekonali się na ile jesteśmy niedoskonali. Tak okazuje się 
każdemu, kto jest prawdziwie usprawiedliwiony. 
Nader grzeszącym=> Z powodu doświadczeń, przez które przechodzi rodzaj ludzki i takim się 
okaże jeszcze tym, co przyjdą na świat. 

Rz. 7:14 Zaprzedany=> Przez nieposłuszeństwo Adama, a kupiony przez posłuszeństwo Chrystusa i 
Jego samoofiarę. 
Pod grzech=> W niewolę grzechowi, lecz misją Chrystusa jest głosić: "pojmanym wyzwolenie", 
Izaj.61:1. 

Rz. 7:22 Ja=> Naród żydowski, który dotąd znajduje się pod Prawem Zakonu. 
Kocham się w Zakonie=> "Kochaj się w Panu, a da ci prośby serca twego", Ps.37:4. 

Rz. 7:23 Ja sam=> Naród żydowski pod Prawem Zakonu. 

Rz. 7:24 Ja=> Naród żydowski. 
Z tego ciała śmierci=> Z mojego ciała, które jest umarłe, niezdolne zachować doskonałego 
Zakonu. 

Rz. 7:25 Dziękuję Bogu=> Że Pan Bóg przygotował uniknięcie skutku od Prawa Zakonu. 
Umysłem=> Moim nowym umysłem, pragnieniem serca, które Bóg przyjmuje. 
Lecz ciałem=> Które On ignoruje, a które ja staram się ustawicznie trzymać w poddaniu. 

Rz. 8: 1 Potępienia=> Pod prawem danym w raju, lub pod tym, które było dane na górze Synaj. 
W Chrystusie Jezusie=> Przykryte szatą sprawiedliwości. 
Nie według=> Te słowa aż do końca tego wiersza nie znajdują się w żadnym z najstarszych 
manuskryptów, lecz są właściwie częścią czwartego wiersza. 



Rz. 8: 2 Ducha żywota=> Znaczy usprawiedliwienie z wiary, a nie prawo, które mówi: "będziesz czynił" i 
"nie będziesz czynił". 
Grzechu i śmierci=> Zakonu, który uznał wszystkich za grzeszników i potępił ich na śmierć. 

Rz. 8: 3 Co niemożliwe było=> By udzielić prawa do życia. 
Zakonowi=> Staremu Zakonowi Przymierza, w którym była zupełna sprawiedliwość bez 
miłosierdzia dla nas, Żydów. 
Był słaby dla ciała=> Był bezsilny, ponieważ wszystko ciało jest upadłe i niezdolne do 
doskonałego posłuszeństwa. 
Bóg=> Przeprowadził to w inny sposób. 
W podobieństwie=> W tym samym kształcie, lecz doskonałym. 
Grzesznego ciała=> W podobieństwie człowieczeństwa, nad którym tyrański grzech objął 
władzę. 
W ciele=> Przez Ciało Chrystusowe, które za nas było dane na okup. 
Dla grzechu=> I jako ofiarą za grzech. 
Potępił grzech=> Przez udowodnienie, że doskonałe ciało (Jezusa) mogło zachować Zakon. 

Rz. 8: 4 Sprawiedliwość=> W całym znaczeniu tego wyrazu, zupełna. 
Zakonu=> Wymagań Bożych, jak jest to wyrażone w złotym prawie. 
Była=> Wypełniona przez przypisanie. 
W nas=> Ofiarowanych, uzupełnionych w Chrystusie i przedstawionych w drogich kamieniach 
oprawionych w złoto i umieszczonych w napierśniku, który nosił najwyższy kapłan, 
przymocowany złotym łańcuszkiem, a co wyobrażało Boskie obietnice. 
Ale według=> Lecz nie do zupełnego wymagania (by w 100 % wypełnić wolę Stwórcy, bo jeden 
może ją wypełnić w 30 %, drugi w 50 %, inny w 60 %, a jeszcze inny w 75 %, lecz do 100 % 
wartości dodaje nasz Zbawiciel ze swej zasługi). 
Ducha=> W posłuszeństwie nowemu umysłowi starając się być w zgodzie z duchem Bożego 
Prawa. 
______________________  
MANNA - 24 LUTEGO 
---------------------- 
Co za ulga i pociecha zawiera się w tych zapewnieniach! Zaiste, są to cudowne słowa żywota! 
One wzbudzają w nas nadzieję. Jeśli Bóg przyjmuje doskonałe pragnienia serca, zamiast 
absolutnej doskonałości ciała, to istotnie mamy nadzieję dojścia do wzorca wystawionego przez 
Niego dla nas, wzorca doskonałości. Nie możemy postępować według Ducha, bowiem, o ile to 
dotyczy naszych śmiertelnych ciał, w nich nie możemy wznieść się do wymagań Ducha. Nasze 
umysły mogą sięgać Ducha, nasze intencje mogą być doskonałe, a tego właśnie nasz Ojciec 
Niebieski oczekuje od nas - doskonałości intencji. 
---------------------- 

Rz. 8: 5 Albowiem=> W tym wierszu apostoł stara się wykazać zadowalającą odpowiedź na trudne i 
bardzo ważne pytanie, jak możemy powiedzieć o sobie jako też o innych, czy jesteśmy w 
rzeczywistości Nowym Stworzeniem spłodzonym z ducha świętego. 
Którzy=> Bez względu na ile są grzesznymi, ogładzonymi lub wykształconymi. 
Według ciała=> Tacy nie mają chęci zachowywać Prawo Boże, lecz starają się dogadzać ciału, 
upadłej nieodrodzonej naturze. 
Myślą co cielesnego=> Którzy swoje plany na tym opierają, by rzeczy cielesne można posiąść w 
doczesnym życiu. 
Duchowego=> Ten, co pragnie uprawiać w sobie ducha Bożego. 

Rz. 8: 6 Zamysł ciała=> Postępowanie według ciała po spłodzeniu z ducha świętego. 
Jest śmierć=> Wtóra śmierć jeżeli ktoś będzie trwał w postępowaniu ciała. Jest to zniszczenie, 
które jest przeciwne nauce uniwersalistów. Pismo Święte w tym względzie odnosi się również i 
do klasy nieusprawiedliwionych. Oni znajdują się w stanie śmierci, nie są przyłączeni do Dawcy 
Żywota. 
Zmysł ducha=> Greckie słowo "pneuma", mieć zmysł kontrolowany przez Ducha Bożego, albo 
Jego wolę. 

Rz. 8: 8 W ciele=> Postępując według własnej woli. 

Rz. 8: 9 Nie jesteście=> Nie poczytano wam (poświęconym) z Bożego punktu widzenia być cielesnymi. 
"Dlatego my od tego czasu nikogo według ciała nie znamy", 2 Kor.5:16. 
Ale w duchu=> W Chrystusie Jezusie, jako Nowe Stworzenie. Jesteśmy "sądzeni od ludzi 
według ciała, ale żyjemy według Boga duchem", 1 Piotra 4:6. 
Duch Boży=> Umysł, usposobienie, albo duch świętobliwości. 
A jeżeli kto=> Do pewnego stopnia nie ma. 



Ducha Chrystusowego=> To samo usposobienie, albo duch święty Boży, który działa w naszym 
Panu, który by się radował z nawrócenia błądzących w jakim bądź stopniu. Sprzeciwianie się 
grzechowi aż do śmierci. 
Nie jest jego=> Nie posiada, (greckie) "parakletos" - Bożej pomocy. 

Rz. 8:10 Ciało martwe=> Uznane za martwe co się tyczy ziemskich praw i korzyści. 
Duch żywy=> Uznany za Nowe Stworzenie, że otrzymał nowego ducha żywota. 
Sprawiedliwości=> Tylko przypisanej mu. 

Rz. 8:11 Duch Tego=> "Ojciec wasz niebiański da ducha świętego tym, którzy Go oń proszą", Łuk.11:13. 
Wzbudził Jezusa=> Jezus sam siebie nie mógłby wzbudzić z grobu. 
W was=> Obficie, w dostatecznej mierze. 
Ożywi=> Pobudzi do życia pod kontrolą odnowionej woli, użytej w służbie Bożej. 
Ciała wasze=> Bo człowiek jest śmiertelny. 
Przez ducha swego=> Moc Boża jeżeli była dostateczną by wzbudzić Jezusa, to zapewne jest 
dość silną, by działać w śmiertelnych ciałach naszych, aby mogła przyczynić się nam jako 
Nowym Stworzeniom, by te ciała mogły być użyte w służbie Bożej. 
 
MANNA 2 LUTEGO 
Co to znaczy, żyć według ciała? Odpowiadamy: To znaczy żyć w zadowoleniu, zgodnie ze 
skłonnościami i pragnieniami upadłej ludzkiej natury. Jest to najłatwiejszy sposób postępowania. 
W tym stanie wystarczy po prostu obojętnie poddać się skłonnościom swojej starej natury i 
zaprzestać z nią walki. Skoro tak postąpimy, popłyniemy z prądem i niebawem stwierdzimy, że 
strumień jest coraz szybszy, a opór coraz trudniejszy. 

Rz. 8:13 Jeślibyście=> Wy święci, ofiarowani wierzący. 
Według ciała żyli=> Stosowali się do skłonności ciała i zadawalniali jego pragnienia i 
pożądliwości upadłej ludzkiej natury. "A jawne są uczynki ciała, które są ...", Gal.5:19. 
Umrzecie=> Utracicie swe życie jako Nowe Stworzenie. Próba świętych jest teraz i wynik tej 
próby będzie: życie lub śmierć, tj. zaprzestanie istnienia bez jakiejkolwiek nadziei powtórnej 
próby. 
Uczynki ciała=> Usposobienie ludzkiej natury. 
Żyć będziecie=> Jako Nowe Stworzenia. 
______________________  
MANNA - 2 LUTEGO 
---------------------- 
jeślibyście według ciała żyli, pomrzecie=> Co to znaczy, żyć według ciała? Odpowiadamy: To 
znaczy żyć w zadowoleniu, zgodnie ze skłonnościami i pragnieniami upadłej ludzkiej natury. Jest 
to najłatwiejszy sposób postępowania. W tym stanie wystarczy po prostu obojętnie poddać się 
skłonnościom swojej starej natury i zaprzestać z nią walki. Skoro tak postąpimy, popłyniemy z 
prądem i niebawem stwierdzimy, że strumień jest coraz szybszy, a opór coraz trudniejszy. 
---------------------- 
______________________  
MANNA - 5 MAJA 
---------------------- 
Jeślibyście Duchem sprawy ciała umartwili, żyć będziecie=> Warunki, na mocy których możemy 
pozostawać w łączności z Panem i posiadać nadzieję uczestniczenia w chwale 
zmartwychwstania, zostały definitywnie określone jako umartwianie spraw ciała, ograniczanie 
cielesnych skłonności, uśmiercanie ich, krzyżowanie i zużywanie ich w służbie dla Pana i Jego 
sprawy. Takie umartwianie uczynków ciała, taką walkę ze słabościami ciała, gdzie indziej 
Apostoł nazywa "bojem", mówiąc, że ciało walczy przeciwko duchowi i na odwrót, duch walczy z 
ciałem, ponieważ stanowią przeciwieństwo i pozostaną przeciwnikami do końca życia. Jeśli 
jednak duch jest ochoczy i walczy jak może najlepiej ze słabościami ciała, to Pan policzy taką 
walkę za zupełne zwycięstwo przez zasługę Zbawiciela. 
---------------------- 

Rz. 8:14 ______________________  
MANNA - 6 MAJA 
---------------------- 
Duch więc, jest tym przewodnikiem, dzięki któremu możemy poznać swoje prawdziwe 
stanowisko i to nie tylko na początku biegu, lecz także przy jego końcu. Jeśli jesteśmy 
prowadzeni Duchem Bożym - jeśli to jest ten kierunek, w którym zdążamy, jeśli to jest tym, 
Czego szukamy - to jesteśmy synami Boga. Bóg uznaje i akceptuje wszystkich, którzy 
przychodzą do Niego przez Chrystusa, którzy pokładają ufność w zasłudze Pana Jezusa i trwają 
w tej postawie serca. 



---------------------- 

Rz. 8:15 Ducha niewoli=> Jako członkowie domu sług. 
Ducha przysposobienia=> Jako członkowie domu synów, jako bracia Chrystusowi. Żeby być 
naśladowcami przez zupełne przyjęcie (do tej społeczności) przy ustanowienia Królestwa. 

Rz. 8:16 Tenże duch=> Przez Słowo Boże. 
Poświadcza=> Przez świadectwo usprawiedliwienia, świadectwo ofiarowania, świadectwo 
karania i ćwiczenia, świadectwo poddania się woli Bożej, świadectwo, że się jest czynnym w 
służbie Bożej, świadectwo karania i ćwiczenia, świadectwo poddania się woli Bożej w sprawach 
Bożych i świadectwo w znajomości rzeczy przyszłych. 
Duchowi naszemu=> Niektóre z powyżej wymienionych świadectw posiadają wszyscy wierzący, 
zaś wszystkie z nich tylko ci, co są dojrzałymi w Prawdzie. 
Dziećmi Bożymi=> "Bo którzykolwiek duchem Bożym (Jego mocą) prowadzeni bywają, ci są 
synami Bożymi", Rzym.8:14. 

Rz. 8:17 Jeśli dziećmi=> Uczynieni takimi przez okazywanie Bożej protekcji, a co się sprzeciwia nauce 
ewolucji. 
Dziedzicami=> "Wielkich i kosztownych obietnic". 
Bożymi=> Podobieństwa chwały i radości. 
Współdziedzicami=> We władzy w Tysiącleciu. 
Chrystusowymi=> Uczestnicy Jego chwały i czci. 
Jeśli cierpimy=> Jedynie wtedy, gdy z Nim, a jako wynik, gdy nasza światłość świeci. Tym 
sposobem "stali się uczestnikami dziedzictwa", Kol.1:12. Miara naszych cierpień staje się miarą 
Boską do zmierzenia naszej wierności. Brak sposobności do cierpień wskazywałoby na 
zamknięcie drzwi, jako zapora na wąskiej drodze do dziedzictwa. Izrael utracił tę wielką łaskę, 
ponieważ w sercu nie był gotowym do znoszenia cierpień. 
Z Nim=> Doświadczenie z Nim chrztu śmierci jako członkowie Jego ciała. W figurze było to 
pokazane w ofierze Kozła Pańskiego z Cielcem. "Zawsze umartwienia Pana Jezusa na ciele 
nosimy", 2 Kor.4:10. "Radujcie się z tego, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego", 1 
Piotra 4:13. "Żebym poznał Go i społeczność ucierpienia Jego", Filip.3:10. "Dopełniam ostatków 
ucisków Chrystusowych", Kol.1:24. Aż przymierze zostanie wiernie wypełnione w rzeczywistej 
śmierci. 
Abyśmy też=> "Gdy maluczko ucierpicie", 1 Piotra 5:10. Gdy cierpienia wieku ewangelicznego 
się skończą. Gdyśmy (spłodzeni z duchu) przez różne sposoby i ustępstwa nie starali się unikać 
cierpień. 
Z Nim byli uwielbieni=> Nie w tym samym czasie, lecz tą samą chwałą. "Gdy się Chrystus, On 
żywot nasz pokaże (we wtórej swej obecności dla oka niewidzialnie do spraw ziemskich od roku 
1874), wtedy i wy (z klasy ciała Chrystusowego, apostołowie i inni z Wieku Ewangelii) z Nim 
okażecie się w chwale", Kol.3:4. "Jeśli z Nim cierpimy, z Nim też królować będziemy", 2 
Tym.2:12. "Jeśliście z Chrystusem umarli, z Nim też żyć będziemy", Rzym.6:8. "Wiemy, iżeście 
uczestnikami utrapienia, tak i pociechy", 2 Kor.1:7. 
______________________  
MANNA - 24 CZERWCA 
---------------------- 
Odczytując plany Ojca wobec nas, w świetle Jego woli zademonstrowanej w postępowaniu z 
naszym Mistrzem, możemy od razu ustalić, że nie jest Jego wolą chronienie nas przed 
wszystkimi bólami, próbami oraz cierpieniami i triumfalne przeniesienie nas do chwały na 
ukwiecone łoża bezczynności. Tymczasem nasze postępowanie musi być przeciwieństwem 
tego, jeśli chcemy kroczyć śladami Chrystusa, którego Bóg wystawił nie tylko 
zadośćuczynieniem za grzechy całej ludzkości, lecz także wzorem dla wszystkich Jego uczniów. 
Gdy nauczymy się tego z Boskiego Planu, to szybko dostrzeżemy, że nie mamy spodziewać się 
ani prosić o uwolnienie od bólów i kłopotów, które Jego mądrość przygotowała jako ścieżkę 
wiodącą do chwały. 
---------------------- 

Rz. 8:18 Albowiem=> "Nie jest mi tak droga dusza moja", Dz.Ap.20:24. 
Nie są godne=> "Wszystko poczytam sobie za szkodę", Filip.3:8. 
Która=> Cierpienia Kościoła Chrystusowego nie są w czasie jego panowania, ale muszą je 
poprzedzać. 
Ma objawić=> Słowo greckie "apokalupto" znaczy: odkryć, odsłonić. 
W nas=> Gdy cześć i chwała nieba jak i ziemi złożone są u nóg Chrystusowych. 

Rz. 8:19 Troskliwie=> Niewyraźna nadzieja żywota wiecznego. 
Stworzenia=> Greckie słowo "kritis" znaczy: wszystko stworzenie. 
Oczekuje=> Chociaż nie wie, czego wyczekuje. 



Objawienia=> Greckie słowo "apokalupsis" znaczy: odsłonięcie, objawienie. "Tedy sprawiedliwi 
lśnić będą (zostaną objawieni)", Mat.13:43. Zupełne przejście do chwały, czci i nieśmiertelności, 
w mocy Królestwa jako królowie i kapłani. 
Synów Bożych=> Obiecane nasienie Abrahama, w którym będą błogosławione wszystkie 
rodzaje ziemi, chociaż one nie spodziewają się być zaliczeni w duchowe nasienie Abrahama. 

Rz. 8:20 Stworzenie=> Rodzaj ludzki, wbrew nauce ewolucji. 
Poddane=> Słabości przez dziedziczność. 
Nie dobrowolnie=> Ponieważ piętno tak grzechu, jak i potępienia na śmierć przeszło na 
wszystkich, zanim byli narodzeni. 
Ale dla Tego=> Boga Jehowy. 

Rz. 8:21 Pod nadzieją=> Nie ze strony Boga, ponieważ On posiada znajomość, lecz nadzieja ze strony 
człowieka, tak jak potępienie przyszło przez jednego, tak i dar Boży, przebaczenie i życie, 
przyjść mogło przez jednego. 
Stworzenie=> Rodzaj ludzki - posłuszni - o ile zachce przyjąć wolność. Tu nie jest mowa o 
zwierzęciach, jak niektórzy to sobie tłumaczą. 
Uwolnione=> Przez Chrystusa. 
Skażenia=> Przekleństwa, grzechu, śmierci, samolubstwa i mocy szatana. 
Na wolność=> By mogli dobrze czynić sobie i innym w każdym względzie. 
Dziatek Bożych=> Na każdym poziomie: na Boskim, anielskim lub ludzkim. 

Rz. 8:22 Stworzenie=> Ludzkość, a także i zwierzęta dzielą ciężar upadku człowieka. 
Wzdycha=> Pod ciężarem grzechu i śmierci w ciągu sześciu tysięcy lat, w których zło było 
dozwolone. Wyobrażone w doświadczeniach narodu izraelskiego. 
Boleje=> Wyczekując wyzwolenia Ciała Chrystusowego. Wyczekując na Wielkiego Sędziego, 
aby wyzwolił i błogosławił świat, by opatrzyć rany, bóle i dolegliwości. 

Rz. 8:23 Ale i my=> Wierny Kościół, Ciało Chrystusowe. 
Pierwiastki=> Zobowiązania w przymierzu. 
Wzdychamy=> Z powodu naszego otoczenia. 
W sobie=> A nie na zewnątrz przed światem. 
Przysposobienia=> "Wzięli ducha przysposobienia synowskiego", Rzym.8:15. Ojcowski czas i 
sposób nadania synostwa. 
Odkupienia=> Greckie "apolutrosis", wyzwolenie przy pierwszym zmartwychwstaniu i przy wtórej 
obecności. 
______________________  
MANNA - MODLITWA 
---------------------- 
Lud Boży nie ma popisywać się swoimi trudnościami i narzekać na swój los. Przeciwnie ma on 
przywilej modlitwy oraz instrukcje Słowa Bożego pouczające go i wyjaśniające, dlaczego w ogóle 
obecnie zło zostało dozwolone, oraz jak, kiedy i dlaczego nastąpi czas, gdy wszelkie łzy zostaną 
otarte i nie będzie już żadnego wzdychania, płaczu i umierania. Z tego też powodu, zamiast 
płakać przed światem, lud Boży powinien radować się i przedstawiać cnoty Tego, który nas 
powołał z ciemności do Swojej cudownej światłości. Współczucie dla biednego świata, nie 
posiadającego tych korzyści, powinno nas pobudzić do głoszenia mu Ewangelii, co przytłumi 
nasze własne niedole i pozwoli o nich częściowo zapomnieć. 
---------------------- 

Rz. 8:24 Zbawieni=> Od niewoli grzechu i korupcji śmierci. 
Nadzieją=> Wiarą możemy myśleć o sobie jako jesteśmy Nowymi Stworzeniami, udoskonaleni 
(ale nie w rzeczywistości, bo to następuje po przemianie natury ziemskiej na duchową). Dotąd 
nie jesteśmy w rzeczywistości zbawieni, lecz w oczekiwaniu tegoż. W rzeczywistości nie 
będziemy prędzej wyswobodzeni z mocy śmierci, aż przy zmartwychwstaniu. 

Rz. 8:26 Także i duch=> Nowy uświęcony zmysł. 
Mdłościom=> Naszym cielesnym słabościom. 
Za nami=> Te słowa są opuszczone w starych manuskryptach. 
Wzdychaniem=> "I my sami w sobie wzdychamy" z powodu naszego otoczenia. 
Niewymownym=> Jeżeli według katechizmu duch święty jest osobą równą w mocy z Bogiem 
Ojcem i Synem, to dlaczego on duch musi wstawiać się za nami do Boga z niewymownym 
wzdychaniem? 

Rz. 8:27 Jest zmysł=> Greckie słowo "fronema" znaczy: skłonność. 
Ducha=> Naszego ducha. 
Ponieważ=> On, nasz duch. 

Rz. 8:28 A wiemy=> Iż to stanowi dla nas prawdziwe drugie błogosławieństwo. 
Wszystkie rzeczy=> Doświadczenia życiowe, zawody, kłopoty, trudności i pokusy. 



Pomagają=> Przez usługę duchów, "którzy na posługę bywają posyłani dla tych, którzy 
zbawienie odziedziczyć mają", Żyd.1:14. 
Ku dobremu=> Rozwijając w nas owoce sprawiedliwości, a nie doczesne korzyści. "Nie spotka 
cię nic złego", Ps.91:10. "Pan jest pasterzem moim, na niczym mi nie zbywa", Ps.23:1. 
Tym=> Dopóki są wiernymi i pokornymi. 
Miłują Boga=> W najwyższym stopniu i więcej niżeli siebie. 
Powołani=> "Wybrani i wierni", Obj.17:14. 
______________________  
MANNA - 5 SIERPNIA 
---------------------- 
Opatrzność mu wyznacza. Nie ma być niedbałym, lecz zadowolonym, gdy wykonał wszystko , co 
należało do niego, nic nie czyniąc z niepokojem, irytacją, niezadowoleniem i uskarżaniem się na 
Boga i Jego opatrzności. Być może, iż Pan przystosowuje i przygotowuje nas, każdego z 
osobna, do jakiejś specjalnej służby i że dozwolone doświadczenia przygotowują nas do tej 
służby. Pamiętajmy też, że nie jesteśmy uprawnieni do osądzania, które z doświadczeń mogłyby 
być najbardziej nam potrzebne. 
---------------------- 

Rz. 8:29 Które=> "Królewskie kapłaństwo, naród święty", 1 Piotra 2:9. 
Przejrzał=> Nie spotykamy nigdzie w Piśmie Świętym, aby Boże przewidzenie odnosiło się do 
jednostek. 
Przeznaczył=> Co się tyczy kwalifikacji. 
Przypodobani=> W sercu, w intencji, szczerości usiłowań, aby się stali przypodobani obrazowi 
Syna Jego, a nie aby unikać wiecznych mąk. 
Obrazowi=> "Być świętymi, niepokalanymi i bez nagany", Kol.1:22. 
Syna Jego=> "Podobni Mu będziemy", 1 Jana 3:2. 
Żeby On był=> Nikt nie mógł Go wyprzedzić, jedynie tylko przez naśladowanie stóp Jego 
możemy mieć nadzieję uczestniczyć z Nim w chwale. 
Pierworodnym=> "Z umarłych", Kol.1:18. Wzbudzenie córki Jaira ani inne tego rodzaju 
wydarzenia zapisane w Biblii, nie było zmartwychwstaniem, lecz jedynie wzbudzeniem od 
umarłych. 
Między braćmi=> Którzy przyjęli ducha przysposobienia synowskiego. 

Rz. 8:30 A które=> Apostoł Paweł wskazuje na rozwój Kościoła w przeszłości. 
Przeznaczył=> Jako klasę, a nie jednostki. 
Usprawiedliwił=> Przykrył szatą sprawiedliwości Chrystusowej. Nie mógł powołać do chwały 
tych, co znajdowali się pod wyrokiem śmierci jako grzesznicy. 
Uwielbił=> Greckie słowo "doksazo" znaczy: uczcił. Słyszeć o Boskiej łasce jest większym 
zaszczytem, niżeli sobie kto wyobraża. Po zesłaniu ducha świętego, Afryka i Azja nie otrzymały 
tego zaszczytu, co Europa, gdzie naprzód była głoszona Ewangelia, a następnie Ameryka. Nikt 
nie będąc zaproszonym - powołanym - nie mógłby pożądać tak wielkiego zaszczytu i sławy, do 
których Kościół prawdziwy został wybrany. "Tak i Chrystus nie sam sobie tej czci przywłaszczył, 
aby się stał najwyższym kapłanem", Żyd.5:5. 

Rz. 8:31 Cóż tedy=> Pan Bóg nie zważając na nasze słabości i niedoskonałości w naszym postępowaniu 
i w naszej modlitwie, jednak nam błogosławił według ducha naszego umysłu. 
Jeżeli=> Udowodniłem, że Bóg - z Jego nieskończoną mądrością i mocą, Jego Syn Jezus 
Chrystus i Jego cherubini i serafini. 
Za nami=> Jeżeli Bóg tym sposobem jest za naszym wyborem. Dla ludów Europy i Ameryki, 
które Bóg szczególnie nawiedził i dał im usłyszeć Ewangelię, i którzy przyjęli to poselstwo, 
zostali usprawiedliwieni przez wiarę w Chrystusa. Za tymi więc usprawiedliwionymi, którzy 
zostali powołani by cierpieć z Chrystusem, a szczególnie jest za tymi, którzy zostali powołani i 
starają się swoje powołanie i wybór uczynić mocnym. Nie ze wszystkimi i nie wszędzie Bóg jest, 
jak nauczają metodyści, uniwersaliści i unitarianie. 
Przeciw nam=> Aby w jakikolwiek sposób spaczyć nam nasze nadzieje. 

Rz. 8:32 Ale Go wydał=> Na śmierć. 
Darował nam=> Rzeczy potrzebne do ubiegania się o nagrodę. 

Rz. 8:33 Skarżył=> Ze względu na mimowolne słabości. 
Bóg usprawiedliwia=> Sprawiedliwość nie może więcej potępić odkupionych, "albowiem sam 
Ojciec miłuje was", Jan 16:27, ale nie mogła przedtem uniewinnić winnych. 

Rz. 8:34 Umarł Chrystus=> Pomazaniec, On zapłacił nasz dług w zupełności, dopełnił wszystkie nasze 
braki i niedostatki. 
Owszem=> Chrystus uwielbiony i wywyższony. 
Na prawicy=> Na stanowisku łaski i mocy. 



Przyczynia się=> Zastosowywa na nasz rachunek swoje zasługi na przykrycie naszych słabości. 

Rz. 8:35 Czy miecz=> Jego przyjaźń i miłość nie są takie jak światowe, które by o nas zapomniały w razie 
potrzeby. 

Rz. 8:37 Ale my=> Małe Stadko, a nie Wielkie Grono. 

Rz. 8:38 Ani śmierć=> Która często staje się przyczyną zapomnienia przyjaźni doczesnego żywota. 
Aniołowie=> Z ich wyższym urokiem czystości i chwały. 
Ani mocarstwa=> Moce ciemności, które walczą przeciw nam. 

Rz. 8:39 Ani wysokość=> Tymczasowego wywyższenia. 
Głębokość=> Kłopotów i smutku. 

Rz. 9: 3 Odłączonym=> Nie znaczy, ażeby miał być odcięty przez wtórą śmierć, lecz jako część Ciała 
Chrystusowego. 
Za braci moich=> Abym przez to mógł pozyskać to chwalebne stanowisko dla moich braci. 

Rz. 9: 4 Izraelczycy=> Przedstawiciele dwunastu pokoleń. 
Do których=> Pierwotnie jako dziedzictwo. 
Przysposobienie=> Jako synowie, współdziedzice z Chrystusem. 
Zakonu=> Przymierza, jego błogosławieństwa i jego przekleństwa. 

Rz. 9: 5 Który jest=> Głową nad całym prawdziwym Kościołem. 

Rz. 9: 6 Z Izraela=> Nie wszyscy są prawdziwymi Izraelitami, synami Bożymi. 
Są Izraelem=> Nominalnym, naturalnym według ciała ze wszystkich pokoleń. 

Rz. 9: 7 W Izaaku=> Typ na Chrystusa. 

Rz. 9: 8 Ciała=> Żydzi, nominalny Izrael cielesny. 
Obietnicy=> Nominalny duchowy Izrael, chrześcijaństwo. 
Nazwane nasienie=> "Jeżeli jesteście Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahama, a według 
obietnicy dziedzicami", Gal.3:29. 

Rz. 9:13 Ezawa=> Naturalnego Izraela miłowałem mniej. 

Rz. 9:15 Nad kim się zmiłuję=> Jest rzeczą zupełnie naturalną i właściwą by przestać okazywania łaski 
tym, którzy nie korzystają z tych łask, ani nie przekazują ich innym. 

Rz. 9:16 Nie na tym=> Lecz temu, kto pragnie w powołaniu swoim. 
Zmiłowywa się=> Dobroć lub łaskę przez danie sposobności, by można biec do celu nagrody. 

Rz. 9:17 Wzbudził=> Przez usunięcie innych dziedziców do tronu ażeby ten, co jest upartym, mógł 
panować. 
Moc moją=> Bez sprzeciwiania się wolnej woli twojej, człowiecze. 

Rz. 9:18 Nad kim chcę=> Wykonywa Bóg swój wyrok w takim czasie i w taki sposób, jaki uważa za 
właściwy, lecz bez zmuszania wolnej woli człowieka. 
Zatwardza=> Przez okazywanie miłosierdzia, które człowiek uważa za słabość Boga. 

Rz. 9:21 Nad gliną=> Bogu przysługuje prawo czynienia z własnością według Jego woli i upodobania, 
gdyż Jemu podoba się czynić sprawiedliwie. 
Bryły=> Rodzaj ludzki. 
Naczynie=> Grono Chrystusowe. 
Drugie=> Ojcowie święci. 
Zelżywości=> Mniejsze sławy. 

Rz. 9:22 Naczynie gniewu=> Naród żydowski. 
Na zginienie=> Ponieważ nie chcieli skorzystać z łaski Bożej, ale nie męki wieczne. 

Rz. 9:25 Nazwę lud=> Pogan. 
Ludem moim=> "Bo nie wszyscy, którzy są z Izraela, są Izraelem", Rzym.9:6. Ostatecznie 
nazwa "Izrael", co znaczy "lud Boży", będzie zastosowaną do tych wszystkich, którzy staną się 
Jego ludem. 

Rz. 9:27 Nad Izraelem=> Pokazując, że Bóg przewidział, jak Jego łaski zostaną przyjęte przez ten lud. 
Izraelskich=> Przedstawicieli dwunastu pokoleń. 
Ostatki=> Stosunkowo mała część całości. 
Zachowane=> Od zapowiedzianej ślepoty. 

Rz. 9:28 Albowiem=> W czasie żniwa wieku żydowskiego. 
Skończy=> Doświadczać będzie naród żydowski. 
I skróci=> W połowie siedemdziesiątego tygodnia łaski. 
W sprawiedliwości=> Sprawiedliwie przez ograniczenie łaski tylko do wiernych Izraelitów przez 
resztę pozostałego czasu siedemdziesiątego tygodnia (3 i 1/2 roku). 
Skróconą=> "Dla wybranych będą skrócone te dni", Mat.24:22. 

Rz. 9:29 Zostawił=> Przedstawicieli dwunastu pokoleń. 
Nasienia=> Małej liczby gotowych do przyjęcia ducha przysposobienia synowskiego. 

Rz. 9:31 A Izrael=> Przedstawiciele dwunastu pokoleń. 

Rz. 9:32 Obrazi się (potknęli się)=> Z powodu pychy i zatwardziałości serca. 



Kamień obrażenia=> Nie chcieli wierzyć, ażeby Jezus miał być zadośćuczynieniem za grzechy 
wszystkiego świata. 

Rz. 9:33 Kamień=> Chrystus. 
Opokę odtrącenia=> Nauka o odkupieniu przez drogocenną krew Chrystusową. 

Rz.10: 1 Izraelem=> Wszystkie dwanaście pokoleń. 

Rz.10: 3 Wystawić=> Przez zachowywanie wszystkich szczegółów Zakonu. 
Własną sprawiedliwość=> Co było niemożebne w ich upadłym stanie. 

Rz.10: 4 Konie Zakonu=> Wypełnienia się Zakonu Przymierza. 
Ku sprawiedliwości=> Usprawiedliwieniu. 
Każdemu=> Żydowi tylko, bo nikt inny nie znajdował się pod Prawem Zakonu. 
Wierzącemu=> A nie komu innemu. 

Rz.10: 5 Ktokolwiek by czynił=> Doskonale czynił jedynie Jezus Chrystus. 
Żyć będzie=> Otrzyma prawo do żywota wiecznego. 

Rz.10: 6 Nie mów=> Nie trać czasu przez mówienie: 
Kto wstąpi=> Z ludzi do nieba? 
Sprowadzić=> Chrystusa, by stał się naszym odkupicielem. 

Rz.10: 7 Albo kto zstąpi=> Do umarłych. 
Chrystusa wyprowadzić=> Aby nas nauczał. 

Rz.10: 8 Słowo=> Prawda, którą głosimy. 
Blisko=> Nie należąca do przyszłego wieku, lecz można osiągnąć przez wiarę teraz. 
W sercu twoim=> Rozumne i łatwe do zrozumienia, posiadające dostateczną podstawę w nauce 
i wielkim dziele Jezusa, apostołów i proroków. 

Rz.10: 9 Usty wyznał=> Wyznanie uczynione ustami jest najpierwszym dowodem wiary w sercu. 
W sercu=> Bez względu na ile kto w umyśle swoim może być przekonany o Prawdzie, lecz jeżeli 
serce jego jest uparte, nie uwierzy. 

Rz.10:10 Sercem=> Nie głową. 
Sprawiedliwości=> Do zmiany serca, które pobudza do sprawiedliwości. 
Ku zbawieniu=> Ktokolwiek mniema, że światło, które on otrzymał i zachowuje je w swoim sercu, 
może być wstrzymane bez publicznego wyjawienia go, taki zwodzi siebie. Wielu z tego powodu 
jest słabych i chorych, ponieważ nie posiadają odwagi, by rozumnie i z powagą wyznać jak 
wielkie rzeczy Bóg im uczynił. 

Rz.10:11 Wszelki=> Żyd lub poganin. 
Nie będzie zawstydzony=> Ktokolwiek by wstydził się przyznać do Jezusa, a szczególnie do 
Jego nauki o zmartwychwstaniu nie znajduje się w bezpiecznym stanie. 

Rz.10:12 Nie masz=> W Piśmie Świętym różnicy. 

Rz.10:13 Kto by wzywał imienia=> W Tysiącleciu, "albowiem nie masz żadnego imienia pod niebem 
danego ludziom, przez które byśmy mieli być zbawieni", Dz.Ap.4:12. 

Rz.10:14 Jakoż tedy=> Odkąd zauważyliśmy z pism prorockich, że jest rzeczą właściwą dla pogan 
wzywać imienia Pańskiego. 
Bez kaznodziei=> Czy nie jest zatem rzeczą właściwą kazać Ewangelię poganom? 

Rz.10:15 Byli posłani=> Nie byliśmy jeszcze posłani głosić Ewangelię złym duchom i nie możemy mieć 
żadnej z nimi łączności. 
Pokój=> Pojednanie przez Jego krew i odpuszczenie grzechów. 
Dobre rzeczy=> Które w skutku przyjdą. 

Rz.10:16 Nie wszyscy=> Przyjmą z początku (wtórą obecność Pańską i wiadomość o Jego działalności w 
zakładaniu Królestwa Bożego). 

Rz.10:17 Z słuchania=> Musimy naprzód usłyszeć Ewangelię Królestwa w taki sposób, aby ona 
przemówiła do naszego przekonania, zanim moglibyśmy w nią uwierzyć. 
Słowo Boże=> Świadectwo wesołej nowiny powstało jedynie od Boga. Nie mamy najmniejszej 
wzmianki w Piśmie Świętym, aby ktokolwiek mógł otrzymać zbawienie bez wiary w obietnice 
Słowa Bożego. 

Rz.10:18 Nie słyszeli=> A czy będą słyszeć? 
I owszem=> Apostoł cytuje z pism prorockich. 
Wyszedł głos=> Który rozchodzi się i jeszcze będzie się rozchodził. 
Na kończyny ziemi=> "Ziemia cała będzie napełniona znajomością Pańską, jak morza 
napełnione są wodami", Izaj.11:9. 

Rz.10:19 Izrael=> Wszystkie dwanaście pokoleń. 
Nie poznał=> Czy nie poznają, nie zrozumieją i nie ocenią wesołego poselstwa? O tak!. 
Pobudzę=> Będę musiał pobudzić. 

Rz.10:21 Opornego=> Samowolnego, "który chodzi nie dobrą drogą za myślami swymi", Izaj.65:2. 

Rz.11: 1 Swój lud=> Całe dwanaście pokoleń. 



Rz.11: 2 Nie odrzucił=> Na zawsze, lecz tylko do czasu. 

Rz.11: 3 Duszy mojej=> Greckie słowo "psyche" znaczy: istotę. 

Rz.11: 5 Ostatki=> Stosunkowo mała część całości, a znaczna większość ludu potknęła się z powodu 
pychy i zatwardziałości serca. Do małej części i ja, Paweł, się zaliczam. 

Rz.11: 7 Izrael=> Całe dwanaście pokoleń. 
Nie dostąpił=> "Królestwo Boże będzie od was odjęte", Mat.21:43. 
Szukał=> Izrael głównego stanowiska w łasce i służbie Bożej. 
Wybrani=> Osiągnęli, Małe Stadko wybrane z Żydów, jak i z pogan. "Którzykolwiek Go przyjęli", 
Jan 1:12. 
Zatwardzeni=> Przez ich własny stan, nie na zawsze jednak, lecz dopóki duchowe nasienie, 
właściwe Królestwo zostanie uzupełnione. 

Rz.11: 8 Twardego snu=> Niedbalstwo w stosunku do rzeczy duchowych. 

Rz.11: 9 Stół ich=> Zakon Przymierza, proroctwa i typy, które wskazywały na ofiary za grzechy. Obficie 
zastawiony kosztownymi obietnicami i błogosławieństwami, które były im dane przez Chrystusa. 
I odpłatą=> Z powodu zatwardziałości ich serc. 

Rz.11:10 Zawsze nachylaj=> Aby widzieli jedynie ziemskie obietnice. 

Rz.11:11 Azaż=> Ziemskie nasienie. 
Aby padli=> Ich czasowe odpadnięcie od łaski. 
Ich upadek=> Że jako naród nie stali się członkami Nowego Stworzenia. 
Zbawienie=> Szczególna łaska. 
Do zawiści=> Zazdrości chrześcijaństwu. Wszyscy byliśmy świadkami, jak Żydzi zazdrościli 
innym narodom łaski Bożej (ze względu na ich prześladowania). 

Rz.11:12 Zmniejszenie=> Wybierając tylko mała liczbę, ostatki. 
Bogactwem=> Stosunkowo ubogacenie. 

Rz.11:15 Świata=> W Tysiącleciu. 
Przyjęcie=> Do łaski Bożej. 
O życie=> Dla całej ludzkości. 
Od umarłych=> Przez zmartwychwstanie umarłych. 

Rz.11:16 Pierwiastki=> Izrael. 
Święte=> Przyjęte i błogosławione od Boga. 
Zaczynienie=> Masy ludzi, świat w ogólności. 
I gałęzie=> "Jam jest winny krzew, wyście latorośle", Jan 15:5. 

Rz.11:17 A ty=> Poganinie, cudzoziemcze w społeczności Izraela. 
Wszczepiony=> Tym sposobem jest pokazany rozwój dwóch nasion, ziemskiego i niebiańskiego 
z jednego Przymierza Abrahamowego. 
Oliwnego drzewa=> Cielesny Izrael. "Oliwą zieloną piękną dla owocu ślicznego nazwał Pan imię 
twoje, ale z szumem burzy wielkiej zapali ją ogniem z góry, gdy połamie gałęzie jej", Jer.11:16. 

Rz.11:20 Hardej myśli=> "A kto mniema że stoi, niechże baczy", 1 Kor.10:12. 
Ale się bój=> Miłość doskonała wyrzuca bojaźń niewolniczą, lecz nie bojaźń pochodzącą z 
poszanowania. 

Rz.11:22 Obaczcie=> Greckie słowo "eidon" znaczy: zauważcie, zrozumiejcie. 
Srogość=> Sprawiedliwość. Świat dotąd widział tylko tę stronę Boskiego charakteru. 
Wycięty=> "Ponieważ jesteś letni, a nie zimny, ani gorący, wyrzucę cię z ust moich", Obj.3:16. 

Rz.11:23 Wszczepieni=> Przywrócenie do duchowych łask było dane innym ludziom w czasie Wieku 
Ewangelii. 

Rz.11:25 Bracia=> Prawdziwego Kościoła, duchowy Izrael. 
W części=> Częściowa ślepota cielesnego Izraela. 
Na Izraela=> Na dwanaście pokoleń. 
Zupełność=> Potrzebna liczba, która ma stanowić Oblubienicę Chrystusową. 
Z pogan=> Spomiędzy nich. 
Weszła=> Została wybrana. 

Rz.11:26 Izrael=> Wszystkie dwanaście pokoleń żyjące i umarłe. 
Zbawiony=> Przywrócony do łaski, uwolniony od swego zaślepienia. 
Z Syonu=> Z góry Syon, uwielbionego Kościoła, czyli duchowego Królestwa. "Lecz ono górne 
Jeruzalem wolne jest, bo jest matką wszystkich nas", Gal.4:26. Jest także i nominalny Syon i z 
niego także powstanie Wybawiciel. "Pierw, niż pracowała ku porodzeniu, porodziła, pierw, niż ją 
ogarnęły boleści, porodziła mężczyznę", Izaj.66:7. 
Wybawiciel=> Chrystus Pan i wierne ostatki z obydwóch domów Izraela, z których składa się 
Jego ciało. 
Od Jakuba=> Najpierw naturalne nasienie Abrahama. Duchowy Izrael nigdy nie jest nazywany 
Jakubem. 



Rz.11:27 Przymierze moje=> Przymierze Restytucji, które wyłącznie należy do Wieku Tysiąclecia. 
Gdy odejmę=> Po zupełnym ukaraniu ich narodowego grzechu. 
Ich grzechy=> "Aby były zgładzone grzechy wasze ... i przyszły czasy ochłody", Dz.Ap.3:19-21. 

Rz.11:28 Ewangelii=> Wieku wysokiego powołania. 
Nieprzyjaciółmi=> Naturalne nasienie zostało odrzucone. 
Dla was=> Abyście wy mogli mieć pierwszeństwo w odziedziczeniu najgłówniejszych duchowych 
zarysów obietnic. 
Wybrania=> Przez które otrzymali obietnice przez Abrahama razem z innymi ziemskimi 
obietnicami, tj. że ich naród stanie się najprzedniejszym. 
Miłymi=> Oni dotąd są Mu miłymi. W Tysiącleciu Pan Bóg udzieli swych błogosławieństw tym, 
którzy w wieku ewangelicznym nie otrzymali łask Bożych. 

Rz.11:29 Nie żałuje=> Żadnej rzeczy nie będzie żałował. Bóg Jehowa nigdy nie czyni takiego przymierza, 
które by następnie chciał, lub potrzebował łamać. 

Rz.11:30 Jako wy=> Poganie. 

Rz.11:31 Tak i oni=> Naturalny Izrael. 
Dla miłosierdzia=> Zupełnego uwielbionego Kościoła Chrystusowego. 
I oni=> Żydzi w Tysiącleciu (miłosierdzia dostąpią). 

Rz.11:32 Zamknął je=> Wszystkich Żydów w przekleństwie wypowiedzianym nad jednym człowiekiem, 
Adamem. 
Aby się=> W Tysiącleciu. 
Zmiłował=> Przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. 

Rz.11:33 Mądrości Bożej=> W postępowaniu tak z upadłymi aniołami, jak również z upadłymi ludźmi. 
Niewybadane=> Z wyjątkiem, gdy Bogu się upodoba objawić swoje plany ludziom. 

Rz.11:34 Umysł Pański=> Kto wiedział, że plan Boży będzie tak zrozumiały, jak obecnie. 

Rz.11:36 Wszystkie rzeczy=> Wszystkie błogosławieństwa i łaski, które jeszcze mają przyjść na Izraela. 

Rz.12: 1 Proszę was=> Ponieważ nie ma innej drogi, ani sposobu, aby stać się Nowym Stworzeniem, 
ponieważ "teraz jest czas przyjemny", 2 Kor.6:2. Ktokolwiek przyjął to zaproszenie, zaraz był 
przyjęty na członka Kościoła Pierworodnych. 
Tedy bracia=> Którzy jeszcze nie jesteście świętymi, lecz liczycie się wierzącymi, 
usprawiedliwionymi przez wiarę w Chrystusa jako lewici. Nie liczycie się więcej grzesznikami i 
cudzoziemcami, lecz członkami domowników wiary, będąc w społeczności z Bogiem. Jawną jest 
rzeczą, że znaczna większość członków pierwotnych kościołów nie była ofiarowaną na śmierć, a 
z tego powodu byli tylko jako lewici spełniający służbę około świątnicy, lecz nie sprawowali ofiar. 
Apostoł nie pisał tego listu do niewierzących. 
Przez litości=> O których była mowa w poprzednich jedenastu rozdziałach. 
Boże=> Przez pokrycie waszych grzechów z powodu waszej wiary w Chrystusa. 
Stawiali=> Ci, co to czynią od roku 1881, możebne że będą nagrodzeni z ojcami świętymi, w 
razie gdyby dla nich zabrakło "koron". 
Ciała wasze=> Poświęcając na służbę Bogu wasze siły, zdolności, jakie posiadacie i tym 
sposobem stajecie się jako kapłani. 
Ofiarą żywą=> Uczestnikami w cierpieniach Chrystusowych, co jest wyobrażone w ofierze kozła 
Pańskiego. Przez wierne wykonywanie swego posłannictwa. Nie znaczy jedynie wstrzymywania 
się od grzechów, gdyż nikt nie miał prawa grzeszyć. 
Świętą=> Odkupioną, usprawiedliwioną, a przez to przyjemną, bo w przeciwnym razie nie 
mielibyśmy nic do ofiarowania. 
Bogu=> Któremu okup był zapłacony. 
To jest=> Do pewnego stopnia nawet i względem współzawodników w interesie prywatnym. 
Rozumną służbę=> Ofiarowanie samych siebie jest w ten sposób przedstawione, lecz nigdzie 
nie jest rozkazane. 
______________________  
MANNA - 6 LISTOPADA 
-------- 
Oddanie wszystkiego, co posiadamy, w służbie Pańskiej, jest rzeczą rozumną. Jest to jednak 
ofiara zbyt mała, o wiele mniejsza od tej, jaką chcielibyśmy oddać Bogu, który okazał nam tyle 
współczucia i łaski. Powinniśmy mieć uczucie, jak gdyby w ogóle nie było nagrody za 
poświęcenie samego siebie. Wobec tego, że Bóg związał z poświęceniem wielkie nagrody i 
błogosławieństwa, powinniśmy zrozumieć, że odmowa przyjęcia ich byłaby nie tylko wskazówką 
braku oceny Boskiego miłosierdzia, lecz także wskazówką słabego umysłu, rozsądku, który nie 
jest w stanie zbilansować znikomych i przemijających przyjemności płynących z samowoli, w 
ciągu kilku krótkich lat, z wiecznością radości, błogosławieństw i chwały w harmonii z Panem.   
-------- 



Rz.12: 2 Nie do świata=> Na wzór złego porządku rzeczy, jego pojęć, nadziei i zabiegów. 
Przemieńcie się=> Przeistoczcie, zmieńcie się, do niebiańskiej natury dążcie przez poddanie się 
wpływom dokonującym przemianę przez Słowo Boże. 
Odnowienie=> Stopniowe podnoszenie ku niebu tego, co w sposób naturalny skłania się ku 
ziemi. 
Umysłu waszego=> Szczególnie w rozwijaniu dobroci, czci i uduchowienia się, starając się 
myśleć, jak myślał Chrystus i czynić to, co On czynił, albo czyniłby, gdyby znalazł się w 
podobnych okolicznościach. 

Rz.12: 3 Każdemu=> Według nowej natury, by starać się właściwie oceniać tak rzeczywiste swoje 
zdolności, jak i innych, a tym samym oceniać miarę odpowiedzialności i szafarstwa. 
Bóg udzielił=> Każdemu przez swoje Słowo i opatrzność w Chrystusie. 
Miarę wiary=> Zdolność wierności, "bo nie pod miarę dał mu Bóg ducha", Jan 3:24. 

Rz.12: 5 Jednym ciałem=> Głową ciała jest Jezus, który kontroluje ciałem, za nie myśli, planuje i używa 
różne członki aby pomagały jedne drugim. 

Rz.12: 7 Kto naucza=> Ten, co posiada zdolność przedstawiania Prawdy, aby uczynić ją zrozumiałą. 

Rz.12: 8 Napomina=> Niech uprawia swój talent do napominania. 

Rz.12: 9 Miłość=> Ku Bogu i ku wszystkim w stosunku jak noszą podobieństwo Boże, lub starają się być 
podobnymi. 
Nieobłudna=> Roszczenie sobie obłudnej pretensji. 
Złe w obrzydliwości=> Nieprawdziwe, nieczyste, grzeszne mieć w nienawiści. 
Imając się dobrego=> Trzymać się za wszelką cenę. 

Rz.12:10 Miłość braterska=> Poważna, prosta, czysta, zachowująca właściwe stanowisko względem 
drugiej płci i wyrażając swoje uczucia jedynie w taki sposób, jaki przystoi między rodzeństwem. 
Jedni drugich=> Radując się więcej, gdy zaszczyt dostaje się innym raczej, niż nam samym. 

Rz.12:11 Nie leniwi=> Nie ociążali, lecz zdrowo myślący. 
W pracy=> Szczególnie w Pańskiej. 
Pałający=> Po grecku "gorący", "gotujący". "Chciałbym abyć był zimny albo gorący", Obj.3:15. 
Duchem=> Greckie słowo "pneuma" znaczy: umysł, usposobienie, charakter. 
______________________  
MANNA - 18 STYCZNIA 
---------------------- 
Niech wszyscy, którzy pragną skutecznie biec w zawodach, zwracają baczną uwagę na swoją 
gorliwość i aktywność w Pańskiej służbie. Jeśli zagrzebiemy jeden lub więcej naszych talentów 
pod ciężarami światowych trosk i przeszkód, których możnaby uniknąć lub nie brać pod uwagę, 
jeśli zagrzebiemy je pod światową ambicją, swoją lub rodziny - czy to przez marnowanie 
poświęconego czasu na naukę, filozofię, muzykę, sztukę, handel, politykę, przyjemności, czy 
przez zbytnie pobłażanie pysze i upodobaniom - to ostatecznie, jako niewierni słudzy, 
zostaniemy wrzuceni w ciemności zewnętrzne. 
---------------------- 

Rz.12:12 Weselący=> Nie możemy spodziewać się, ażeby w doczesnym życiu można wiele się weselić, 
lecz nasza radość odnosi się więcej do przyszłości. Znajomość doktryn jest niezbędną, by mogła 
natchnąć taką nadzieję. 
W ucisku=> Podobnie jak pszenica w maszynie do młócenia i oczyszczania ziarna. 
W modlitwie=> Stopień naszego ocenienia przywileju modlitwy wskazuje na stopień naszej 
miłości do Boga. Ktokolwiek traci zamiłowanie do składania dziękczynień, czci i społeczności z 
Ojcem dobroci, to może być pewny, że traci Jego ducha. 
______________________  
MANNA - 30 MAJA 
---------------------- 
W nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi=> Jest tutaj ukazana ważna część wielkiego boju 
życia chrześcijańskiego. Chrześcijanin musi zwalczać naturalne skłonności starej natury i z 
ufnością przewidywać zwycięstwo, korzystając z mocy wielkiego Wodza Zbawienia. Nie może on 
ulegać pokusom schlebiających i zwodniczych wpływów powodzenia ani omdlewać pod 
brzemionami przeciwności. Nie może on pozwolić na to, by próby życia napełniły go goryczą. i 
przytępiły jego wrażliwość, czyniąc go posępnym, zgryźliwym, zgorzkniałym lub nieuprzejmym. 
Nie może też on dopuścić do wzrostu pychy przejawiającej się w ostentacji lub przekonania o 
własnej sprawiedliwości i korzystania z dobrych rzeczy doczesnych, których Pan w Swej 
opatrzności mu udzielił by wypróbować jego wierność jako szafarza. 
---------------------- 
______________________  
MANNA - 16 STYCZNIA 



---------------------- 
w modlitwie ustawiczni=> Drodzy współuczniowie Pana, mamy błogosławiony przywilej 
ustawicznego trwania w modlitwie, modlenia się zawsze, to znaczy, wznoszenia swoich serc i 
umysłów do Boga w każdym czasie i na każdym miejscu oraz zdawania sobie każdego dnia i o 
każdej godzinie sprawy z tego, że Ojciec i nasz drogi Pan Jezus ciągle z nami przebywają. A 
kiedy obowiązki dnia zostają wypełnione pod Jego okiem i nadzorem lub zawsze, kiedy nasza 
dusza odczuwa potrzebę modlitwy, jak cennym jest przywilej, gdy na odosobnieniu, sam na sam 
z Bogiem, możemy zrzucić ciężar z serca. 
---------------------- 

Rz.12:13 Udzielający=> Po grecku: "czyniąc wspólnym", "dzielić się". 
Potrzebom=> Największe potrzeby świętych są duchowe. Prawda jest zatem największym 
darem dla takich. 

Rz.12:14 Nie przeklinajcie=> Greckie słowo "kataraomai" znaczy: mówić źle o kimś. 

Rz.12:16 Jednomyślni=> I zarówno sympatyczni. 
Wysoko=> Pospolite idee, sposoby, itp. 
Nie rozumiejąc=> Za ilustrację może posłużyć nasz Pan, gdy rozmawiał z niewiastą przy studni. 
Do niskich=> Wzgardzonych, biednych i poniżanych (jak owa niewiasta przy studni). 

Rz.12:17 Mądrymi=> Żadna rzecz nie jest tak niebezpieczna, jak przecenianie swojej zdolności i 
mądrości. Jest to największym kamieniem obrażenia dla nauczycieli nominalnego kościoła. 
"Pycha idzie przed zginieniem", Przyp.Sal.16:18. 
Złem za złe=> Nie postępujcie za swymi naturalnymi skłonnościami, które starają się zaraz 
wymierzać sprawiedliwość i karać winnych. 
Obmyślając=> Nowe Stworzenie nie może zawsze postępować za swymi własnymi 
skłonnościami. Nie możemy naszej rodzinie odmawiać rzeczy niezbędnych i potrzebnych w 
codziennym życiu. Nikomu nie powinniśmy być winni. 
Uczciwego=> Bardzo mało jest rzeczy, które by przynosiły więcej ujmy dla ludu Bożego, jak 
nieuczciwość. Pan Bóg nigdy nie upoważnia kogo, aby dla Niego potrzebował zaciągać dług. 

Rz.12:18 Pokój miejcie=> Na ile to jest zgodne z najwyższą miłością, służbą i posłuszeństwem ku Bogu. 

Rz.12:19 Miejsca gniewowi=> Ustąp z drogi swym oponentom i ich gniewowi. 
Pomsta=> Wymagania sprawiedliwości. 
Mnie=> Kościół nie posiada władzy karania. 
Mówi Pan=> Bóg Jehowa. 

Rz.12:20 Nakarm go=> Nie na to, ażeby mu pokazać, ile swego przeciwnika można upokorzyć, ale 
okazać mu zasadę miłości, którą się kto rządzi. Pokazane jest w wydarzeniu, gdy Elizeusz 
wyprawił ucztę dla Syryjczyka, który przyszedł, ażeby go wziąć do niewoli. 
To czyniąc=> Gdy Tysiąclecie wyprowadzi wszystko na jaw. 
Węgle rozpalone=> Zawstydzi się swojego postępowania w porównaniu do twego. 

Rz.12:21 Zwyciężyć złemu=> Nie dopuszczaj ażeby doświadczenia życiowe miały cię uczynić mściwym, 
cierpkim, zimnym lub niesympatycznym. 
Ale złe=> Dążenia, by pokonać złe i czyniących zło. 
Dobrem=> Staraj się ciągle czynić dobrze, bez względu czy skruszy przeciwności lub nie. 
______________________  
MANNA - 25 MAJA 
---------------------- 
Nigdy nie powinniśmy posługiwać się złymi słowami, metodami lub sposobami postępowania ani 
udzielać im poparcia. Czynienie tego byłoby chwilowym łączeniem się z nieprzyjacielem lub 
przyznawaniem, że jego środki i metody są lepsze, niżeli Wodza, do którego należymy. 
Oddawanie gniewem za gniew, obmową za obmowę, przykrymi słowami za przykre słowa, 
oszczerstwem za oszczerstwo, prześladowaniem za prześladowanie, uderzeniem za uderzenie 
byłoby wysiłkiem przezwyciężenia zła złem. Abyśmy mogli całkowicie udoskonalić nową naturę 
mamy unikać tego, co jest właściwe naszej ludzkiej naturze. Być zwiedzionym przez przeciwnika 
w zakresie użycia jego metod w którykolwiek z wymienionych sposobów znaczy ulegać złu. 
---------------------- 

Rz.13: 1 Zwierzchnościom=> Z wyjątkiem, gdyby one sprzeciwiały się prawu Bożemu. 
Które są=> Rządy bez względu jak złymi one by były. 
Postanowione=> Bóg dozwolił, aby miały władzę w ciągu "czasów pogan". 
Od Boga=> Jakoby dowieść, że upadli ludzie nie mogą się rządzić sami. 

Rz.13: 7 Oddawajcie=> Jesteśmy dłużnikami naszym rodzicom za nasze istnienie, rządowi za utrzymanie 
pokoju i porządku, którego używamy, całemu narodowi za wolność i wiele innych 
błogosławieństw i korzyści naszemu Stwórcy za życie, odkupienie, powołanie, spłodzenie z 



ducha świętego i za Słowo Jego. To również znaczy, że w pewnych okolicznościach rząd może 
wymagać służby w wojsku. 
Bojaźń=> Poszanowanie, czyli uległość. 

Rz.13: 8 Nic winni=> Chyba, że kto może dać gwarancję zapłacenia długu, gdy przyjdzie termin. 
"Oddawajcie tedy każdemu cobyście powinni". Lud Boży nie powinien pożyczać na codzienne 
potrzeby, lecz żyć w miarę możności. 

Rz.13: 9 Jak siebie=> Nie mówi: "lepiej niż siebie". Chrystus poświęcając samego siebie uczynił więcej 
niżeli to prawo wymaga. 

Rz.13:10 Miłość=> Greckie słowo "agape" znaczy: miłość bezinteresowną. 
Nie wyrządza=> "Nikogo nie lżyli", Tytus 3:2. 
Jest miłość=> Szlachetna, dobrotliwa, wolna, szczera, niesamolubna, uprzejma, czuła, litościwa i 
prawdziwa. Usposobienie okazywane przez klasę owiec, a nie objawiane przez klasę kozłów w 
Tysiącleciu. Rodzaj miłości wyrażony w Pańskim rozkazaniu: "Będziesz miłował Pana Boga 
twego za wszystkiego serca twego, a bliźniego twego jak siebie samego", Łuk.10:27. 
______________________  
MANNA - 7 LUTEGO 
---------------------- 
Kto stwierdza, że jego serce nie znajduje się w harmonii z tym prawem Nowego Przymierza, z 
miłością - miłosierdziem, uprzejmością, szlachetnością, dobrocią - temu brak jest dowodu, że w 
jakimś stopniu jest akceptowany jako syn Boga i naśladowca Chrystusa. Jeśli w swoim sercu nie 
ma miłości do braci, łagodności i dobroczynności w stosunku do wszystkich ludzi, a nawet do 
zwierząt, to nie ma ducha, który mógłby poprowadzić go w obecnych warunkach do złożenia 
niezbędnych ofiar. Uniesienie takich jednostek przez pychę i próżną chwałę, powstrzymującą je 
na drodze ofiary, będzie kwestią czasu, a samolubstwo obejmie nad nimi zupełną kontrolę. 
---------------------- 

Rz.13:11 Wiedząc czas=> Że jest on krótki, w którym by można rozwinąć charakter na podobieństwo 
Chrystusowe. 
Ze snu ocucili=> Z nieświadomości, przesądów, ślepoty i plugastwa. 

Rz.13:12 Noc=> Panowanie grzechu i śmierci. 
Przeminęła=> Więcej niż dwie trzecie przeminęło za czasów, gdy apostoł pisał te słowa. 
Dzień=> Chwalebny dzień Tysiąclecia. 
Uczynki ciemności=> Wszelka robota, która nie wytrzyma zupełnej pochwały w świetle nowej 
dyspensacji. 
Obleczmy=> Jako nasze przygotowanie do walki, jaka nas czeka. 
Zbroję światłości=> Przyłbicę i tarczę zbawienia, pancerz sprawiedliwości i miecz ducha. 
Protekcją dla chrześcijanina jest światło, którego promienie wnikają we wszystkie zakątki i 
szczeliny ziemskiego plugastwa. 
______________________  
MANNA - 3 KWIETNIA 
---------------------- 
Uczynkami ciemności są wszelkie uczynki, które nie wytrzymałyby próby najgruntowniejszego 
zbadania i nie otrzymałyby pochwały w świetle nowej dyspensacji, gdyby taka została w pełni 
wprowadzona. Pamiętajmy, że należymy do tej nowej dyspensacji, a nie do starej, i dlatego 
powinniśmy żyć w zgodzie ze swym obywatelstwem i odpowiedzialnością wobec Księcia 
Światłości, w opozycji do księcia ciemności, jego uczynków i sposobów postępowania. 
---------------------- 

Rz.13:13 Uczciwie=> Nie tylko w rzeczach odnoszących się do spraw pieniężnych, lecz także w 
obchodzeniu się z bliźnimi i braćmi, a nade wszystko w wyznawaniu rzeczy odnoszących się do 
Boga i do wiary. 
W biesiadach=> Światowych, zabijanie czasu różnymi przyjemnościami, często plugawymi. 
Pijaństwach=> Upijanie się duchem światowym odnośnie bogactw, strojów i innych rzeczy dla 
ucha i oka. 
Wszeteczeństwach=> Rozpustach, sprawach płciowych. 
Poswarkach=> W rodzaju spraw narodowych prowadzących do wojen lub walki w interesie, 
która prowadzi do niesprawiedliwości i nieuczciwości konkurencyjnej, albo współzawodnictwa 
między braćmi. 
______________________  
MANNA - 4 KWIETNIA 
---------------------- 
Chodźmy uczciwie jako we dnie=> Każdy powinien się starać być uczciwym, nie tylko w 
sprawach pieniężnych, lecz także w postępowaniu z bliźnimi, w postępowaniu z braćmi, a ponad 



wszystko, uczciwym w swych wyznaniach odnoszących się do Boga i wiary. Tego właśnie 
dotyczy próba. Ma ona na celu pozostawienie tych, którzy bardziej miłują łaskę ludzi niż łaskę 
Boga oraz nieuczciwie chcą wyznawać i głosić kłamstwo, w ich kłamstwie. Takim wolno będzie 
zniweczyć swoje wieczne dobro, a tym samym okażą się niezdatnymi do Królestwa, jakkolwiek 
mogą ostatecznie być zdatnymi do czegoś innego. 
---------------------- 
______________________  
MANNA - 11 KWIETNIA 
---------------------- 
nie w biesiadach i w pijaństwach=> Niektórzy są upojeni żądzą posiadania pieniędzy i bogactw, 
inni żądzą interesów, jeszcze inni ubioru albo zamiłowaniem do muzyki i sztuki. Jednak jako lud 
Pański dostrzegliśmy przebłysk nowego dnia i wielkiego dzieła Boga, które w "owym dniu" 
zostanie dokonane. Powinniśmy więc swymi sercami zaangażować się w dzieło Boże, ażeby te 
sprawy, które są uznawane za właściwe i słuszne u ludzi światowych ponieważ oni nie są tak 
przebudzeni, jak my jesteśmy i nie widzą przyszłości tak dobrze, jak my ją widzimy - były 
dalekimi od naszego wyobrażenia i postępowania. 
---------------------- 

Rz.13:14 Staranie się o ciało=> W miarę jak poddajemy się niewłaściwym żądaniom ciała, w takim samym 
stosunku ciało będzie się wzmacniało, a nowa duchowa natura będzie omdlewać. Nasze plany i 
zamiary powinny być takie, aby czynić wolę Bożą bez względu czy się nam podobają, lub czy nie 
są nieprzyjemne dla ciała. 

Rz.14: 1 W wierze słaby=> Niezupełnie oddany Chrystusowi. 
Około sporów=> Aby dyskutować nad czyimi zwątpieniami. Dać mu sposobność usłyszeć o 
wierze, o której mówi z powątpiewaniem, wtedy jego powątpiewania ustąpią, albo on sam ustąpi. 

Rz.14: 2 Słaby=> Greckie słowo "asteneo", jak w wyrażeniu: "jestem chory". Zniewolony pod pewnymi 
prawami, pod które zdaje się mu, iż podupada. 

Rz.14: 4 Może utwierdzić=> Ponieważ jego niedoskonałości są przykryte szatą sprawiedliwości 
Chrystusowej. 

Rz.14: 5 W umyśle swoim=> By się nie starać zmuszać innych, aby w sprawach małego znaczenia mieli 
zapatrywać się zupełnie tak samo, jak ty. 

Rz.14: 9 Aby panował=> Po swoim zmartwychwstaniu jako władca, zwierzchnik, właściciel, mistrz przez 
nabycie. Pan Dawida, Pan wszystkiego z prawem obchodzenia się z rodzajem ludzkim jako z 
dziećmi. Prawnie, sprawiedliwie, zdolny dać nowe warunki do życia wszystkim ludziom. 
Nad umarłymi=> Umarłym i umierającym światem ludzkości, "przez którego mamy przystęp", 
Rzym.5:2. 
I nad żywymi=> Upadli aniołowie nie byli skazani na śmierć. 

Rz.14:10 Stolicą Chrystusową=> Który jako Ojca przedstawiciel, przez cały wiek ewangeliczny sądził i 
egzaminował członków swego mistycznego ciała (Kościoła żywego), by im pomagać, zachęcać i 
przygotować do Królestwa, a przy końcu wieku ewangelicznego wydał ostateczną decyzję w 
sprawie każdego członka. 

Rz.14:11 Mówi Pan=> Moc Boga Jehowy sprowadzi zwycięstwo Chrystusa podczas Tysiąclecia. 
Każde kolano=> "Wykonam sąd według sznura", Izaj.28:17. 
Każdy język=> Licząc w to i upadłych aniołów. 

Rz.14:12 Zda rachunek Bogu=> We właściwym czasie. Bracia mniej i więcej zdolni nie powinni nawzajem 
się krytykować i sądzić, Bóg jest sędzią. 

Rz.14:13 Nie sądźmy=> Nie potępiajmy. 
Nie kładli obrażenia=> Pychy, próżności lub jakiej złej rzeczy. Tylko ludzie zmysłowi są 
obrażeniem na drodze ludowi Bożemu, jak również i ludzie cieleśni. "Aniołom swoim przykazał 
(Bóg) o tobie ... abyś nie obraził o kamień nogi twej", Ps.91:11-12. 

Rz.14:14 Nieczystego=> Prawnie nieczyste, zabronione jako pokarm. 
Przez się=> Grecki wyraz "heautou" jak w wyrażeniu: "nie będzie mówił o sobie samym". 

Rz.14:15 Nie zatracaj=> Przez wyszydzanie jego przekonań, by miał gwałcić swoje sumienie, a tym 
sposobem być przyczyną jego upadku, który by go przyprowadził o zgubę. 

Rz.14:16 Bluźnione=> Postępuj tak, aby twoje dobre zamiary i intencje wyrażały przed ludźmi twój 
rzeczywisty sposób myślenia. Nie czyń tak, ażeby twoje lepsze i jaśniejsze pojęcie o znaczeniu 
sabatu miało sprowadzić ujmę Bogu lub Jego Słowu. 

Rz.14:17 Nie jest pokarm=> Gdyż składa się ono z większych błogosławieństw, aniżeli wolność 
spożywania pokarmów. 
Sprawiedliwość=> Wolność czynienia dobrze. 
I pokój=> Z Bogiem przez Chrystusa. 
W duchu świętym=> Przez uczestnictwo ducha świętego (jako mocy Bożej). 



Rz.14:18 Służyć Chrystusowi=> Oddając swoje prawa i wolność. 

Rz.14:20 Sprawy Bożej=> By psuć działającą łaskę Bożą w twoim własnym sercu, albo przez zasmucenie 
ducha i pogwałcenie sumienia drugiego słabszego brata, w którym łaska zaczęła działać. 
Wszystko - odkąd jesteśmy wolni od Prawa Zakonu, wszystkie pokarmy są dla nas czyste - 
jadalne. Dozwolone jest jeść i rzeczy nieczyste Prawem Zakonu wzbronione. 
Z obrażeniem=> Nie spożywa pokarmów dlatego, że sam uważa je za zabronione przez Prawo 
Boże. 

Rz.14:21 ______________________  
MANNA - 31 MAJA 
---------------------- 
Poważną zbrodnią przeciwko prawu miłości i przeciwko Pańskiemu nakazowi jest zgorszenie 
jednego z Pańskich braci (Mat. 18:6). Zbrodnią w Jego oczach byłoby także gorszenie innych - 
tych, którym moglibyśmy przeszkodzić w staniu się braćmi i domownikami wiary. Stąd jasnym 
jest, że chociaż wiedza może usunąć wszelkie zakazy z naszego sumienia i wszelkie 
ograniczenia wolności, to jednak miłość musi wpierw tę wolność aprobować, zanim z niej 
skorzysta. Miłość stawia nam niezmienne przykazanie, mówiąc "Będziesz miłował Pana, Boga 
twego, ze wszystkiego serca twego … a bliźniego twego, jako samego siebie". Dlatego miłość a 
nie wiedza, nie wolność, musi ostatecznie decydować w każdej sprawie. 
---------------------- 

Rz.14:22 Masz wiarę=> Posiadasz pewność, że wszystkie pokarmy są właściwe do jedzenia i że bałwan 
jest rzeczywiście niczym, a mięso przedtem ofiarowane bałwanowi nie mogło być w niczym 
uszkodzone. 
Miej u siebie=> Nie opowiadaj wszystkim jakiej używasz swobody w czasie i miejscu, co 
mogłoby być szkodliwe dla innych. 
Ma za dobre=> To nie gwałć jego sumienia, bez względu czy to jego sumienie jest oświecone 
lub nie jest. 

Rz.14:23 Wątpliwy=> Nie jest zdecydowany, czy to, co czyni, jest dobre lub złe. 
Potępiony jest=> Nie tak, żeby miał iść na wieczne męki, lecz jest pod potępieniem jako 
odłączony od Pana. Takie odłączenie jeżeli trwa stale, to może przyprowadzić do ostatecznego i 
zupełnego potępienia - wtórej śmierci. Potępiony przed obliczem Bożym. 
Jeżeliby jadł=> Ponieważ jedząc, czyni to, co uważa za złe. 
Nie je z wiary=> Dlatego, że je i lekceważy Prawo Boże, a co go potępia ze względu nowo 
otrzymanej wiary w Chrystusie, która uwalnia Żyda chrześcijanina i poganina też od uczynków 
Zakonu Żydowskiego. Lecz przeciw wierze, uczynione jest przeciw sumieniu i dlatego podłego 
potępieniu. 

Rz.15: 1 Mocni=> Umysłowo, fizycznie i duchowo. 
Znosić słabości=> Jako rzecz słuszna i jakiekolwiek doświadczenie może być z tym połączone. 
Słabych=> Mało rozumiejących, na przykład w sprawie zachowywania niedzieli. 
______________________  
MANNA - 19 MAJA 
---------------------- 
Od zasad nie należy odstępować pod żadnym pozorem, lecz na swobody i prawa osobiste 
możemy często nie zwracać uwagi ze względu na dobro drugich i dla Boskiej przyjemności. 
Apostoł Paweł był gotów bronić zasad za wszelką cenę (Gal. 2:5,11), lecz w rezygnacji ze swych 
doczesnych praw i przywilejów oraz wolności dla sprawy Chrystusa i Kościoła jest on bez 
wątpienia następnym po naszym Panu Jezusie znakomitym przykładem dla całego Kościoła. 
---------------------- 

Rz.15: 2 Bliźniemu=> Swojemu bratu, by cierpliwie znosić niewygody dla jego dobra. 
Zbudowania=> Nie ignorując jego wad, lecz łagodnie nakłaniać go, by walczył przeciw nim. 
______________________  
MANNA - 24 KWIETNIA 
---------------------- 
Lekcją dla każdego ucznia Pańskiego jest to, iż specjalną misją jego urzędu, powołania i 
wezwania w obecnym czasie jest ofiarowanie się. Jedną z form służby, często nie dostrzeganą 
przez uczniów Pańskich, jest sposobność wyrzekania się własnych dróg i planów, własnych 
metod czy pierwszeństwa i przyjmowanie w ich miejsce, w interesie pokoju, planów i 
pierwszeństwa innych, gdy chodzi jedynie o osobiste pierwszeństwo i gdy wierzymy, iż Pan 
chciałby, aby dana sprawa była załatwiona w taki lub inny sposób. Możemy w interesie pokoju 
wyrzec się własnych przywilejów zgodnie z życzeniami drugich, jeśli widzimy, że z takiego 
postępowania może wyniknąć jakieś dobro. 
---------------------- 



Rz.15: 3 Spadły na mnie=> Z powodu wiernego wykonywania mojego poselstwa. 
______________________  
MANNA - 5 STYCZNIA 
---------------------- 
Starajmy się znosić urągania Chrystusowe, tak jak On je znosił - z litością i modlitwą za 
błądzących i zdeprawowanych, aby, jeśli Bóg im pozwoli, mogli pokutować. Jako dobrzy 
żołnierze oceniajmy także z pokorną odwagą przywilej udowodnienia swego poświęcenia się 
Panu, przez znoszenie trudności w Jego służbie. Nie zdziwił Go pokaz ludzkiej deprawacji. On 
wiedział, że znajduje się w nieprzyjaznym świecie I skrępowanym grzechem i ogólnie biorąc, 
znajdującym się pod panowaniem księcia ciemności, dlatego spodziewał się urągań, naigrawań i 
prześladowań, i znosił je wszystkie cierpliwie, podczas gdy Jego wielkie, miłujące serce, prawie 
niepomne na własne cierpienia, pełne było litości i troski o innych. 
---------------------- 

Rz.15: 4 Ku naszej nauce=> A nie dla nauki tych, którzy je pisali. 
Abyśmy=> Poświęceni w Chrystusie Jezusie jedynie. 
Pociechę=> "Pocieszyciel, który jest duch święty". 
Pism=> Które mogą być zrozumiane i ocenione jedynie przez tych, którzy posiadają ducha 
świętego. 
Nadzieję=> Wyswobodzenia spod władz za snu Nabuchodonozora, Daniel 2:31-45. 

Rz.15: 5 Pociechy=> Posłannictwem braci było pocieszać Kościół Ciała Chrystusowego jako przewód 
ducha świętego i jako mówcze narzędzia Boże. 

Rz.15: 8 Obrzezki=> Wyobraża odcięcie, odłączenie od ciała, jego dążeń, nadziei i pożądliwości. 

Rz.15:12 Korzeń=> Pierwiastek, źródło życia. 

Rz.15:13 Pokojem=> Nasz pokój w Chrystusie zaczyna się z chwilą, gdy zaczynamy w Niego wierzyć. 

Rz.15:30 Pracowali=> Greckie wyrażenie: "umierali". 

Rz.16: 3 Pryscyllę i Akwilę=> Zapewne Pryscylla była zdolniejszą nauczycielką osób pojedynczych niżeli 
jej mąż. 

Rz.16: 4 Za duszę moją=> Grecki wyraz "psyche" oznacza: istotę. 
Własnej szyi=> Ryzykowali własne życie przez przechowywanie mnie w swym domu podczas 
zaburzeń w Efezie. 

Rz.16: 5 W domu ich=> Zgromadzenia pierwotnego Kościoła były małe i zwykle miewały swoje zebrania 
w domach prywatnych. 

Rz.16: 6 Pracowała dla nas=> Może im gotowała i prała. 

Rz.16: 9 Urbana=> Pomocnika Pawła, kaznodzieję dla pojedynczych osób jak Pryscylla i Akwila. 

Rz.16:16 Zbory Chrystusowe=> Jedno z właściwych nazw prawdziwego Kościoła Bożego. 

Rz.16:17 Upatrywali=> Głodnych i żarłocznych wilków w owczej skórze. 

Rz.16:18 Prostych=> Takich, którzy nie mają się na baczności przed błędami, jakie się do nich wkradają. 

Rz.16:20 Zetrze szatana=> W którego istnienie wielu nie wierzy. 
Pod nogi wasze=> Nogi Chrystusowe, którymi są członkowie klasy Małego Stadka i zniszczone 
zostanie wszelkie zło. 
Wrychle=> Wkrótce, gdy "nasienie" zostanie wybrane, rozwinięte i wywyższone do władzy. 

Rz.16:23 Brat Kwartus=> A nie "wielebny", "przewielebny" lub "doktor teologii", itp. 

Rz.16:25 Tajemnicy=> Że przy wtórej obecności Chrystusa, Mesjasz będzie się składał z Jezusa jako 
Głowy, oraz Kościoła, Jego mistycznego Ciała. 

1Kor. 1: 2 Poświęconym=> "Poświęć ich w Prawdzie Twojej", Jan 17:17. "Aleście poświęceni ... przez 
ducha", 1 Kor.6:11. 
Powołanym=> Do społeczności Syna Jego. Święci, poświęceni wierzący w Chrystusie. Ci, co nie 
mogą myśleć o sobie, że są świętymi, nie mogą stosować do siebie tych drogocennych obietnic 
znajdujących się w tej księdze, w Biblii. 

1Kor. 1: 7 Objawienia=> Greckie słowo "apokalupsis" znaczy odkrycie, objawienie. 

1Kor. 1: 9 Syna Jego=> Aby stać się Jego współdziedzicami. 

1Kor. 1:16 Ochrzciłem=> Pokazuje, że Paweł uważał ten obrządek za ważny. 

1Kor. 1:18 Głupstwem=> Nie możemy spodziewać się od świata sympatii. 

1Kor. 1:20 Gdzie uczony=> Co się chlubi swoją mądrością. 

1Kor. 1:21 Świat nie poznał=> Gdyż mądrość świata zwykle prowadzi w odwrotną stronę. 
Boga=> Świat nie poznał Jego prawdziwego charakteru i planu. 
Przez głupie kazanie=> Które świat uważa za głupstwo, Bóg odwołuje się do naszego serca, 
głowy i sumienia, ale nie do bojaźni. 
Wierzących=> A nie innych. Świat uważa za dziwne, ażeby ktoś mógł być zbawiony dla swojej 
wiary, uważa raczej z przyczyny uczynków. 



1Kor. 1:23 Zgorszeniem=> Dlatego, że Żydzi spodziewali się otrzymać zbawienie z tytułu zachowywania 
Zakonu. 

1Kor. 1:24 Powołanym=> Nie wszyscy są powołani. 
Żydom i Grekom=> Jak szatan zaślepił umysły Żydom, tak podobnie uczynił i poganom. 

1Kor. 1:26 Niewielu mądrych=> Według ich własnej oceny iż są takimi. 
Możnych=> Nawet Chrystus "wyniszczył samego siebie", Filip.2:7. 
Powołanie=> Gdy lista wybranych zostanie objawiona, to wiele imion w niej będzie brakować 
tych, którzy otrzymywali chwałę od ludzi i spodziewali się, że i od Pana powinni chwałę też 
otrzymać. 

1Kor. 1:27 Wybrał Bóg=> Chcąc przez to pokazać moc Prawdy swojej w przemianie charakteru człowieka. 
Co głupiego=> Którzy nie odznaczają się światową mądrością, bogactwem lub wpływem. 
Mądrych=> Według świata, których w naszych czasach można znaleźć w bogatych i 
arystokratycznych kościołach chrześcijańskich z imienia. 
Co słabego=> "Bo gdy jestem słaby, tedy jestem mocny", 2 Kor.12:10. 

1Kor. 1:28 Których nie ma=> A mają w sobie wartość. 
Które są=> W świecie, nie są uznane przez Boga. 

1Kor. 1:30 Stał się nam=> Nie uznawany między ludźmi. 
Mądrością=> Nowemu Stworzeniu w tym, że przyjmuje wolę Bożą za swoją, otrzymują ducha 
zdrowego rozumu, że przez Niego otrzymują umiejętność i świadomość o naszym grzesznym 
stanie i o potrzebie Zbawiciela. I w tym, że przez Niego poznali wielką i absolutną 
sprawiedliwość Bożą, gdyż "początkiem wszystkiego jest mądrość", Przyp.4:7. 
Sprawiedliwością=> W tym, że On teraz w swojej sprawiedliwości nas reprezentuje. 
Usprawiedliwia nas, dodając to, co nam brakuje do wymagań sprawiedliwości i zasady. 
Usprawiedliwienia polega na usłyszeniu łaski Bożej, wyznaniu win, na uwierzeniu w poselstwo, 
na żałowaniu za grzechy i, na ile to możebne, w nagrodzeniu złego komuś wyrządzonego. 
Poświęceniem=> W tym, że przez Jego moc i zasługi jesteśmy przyjęci jako żywe ofiary. Przez 
poświęcenie rozumiemy gorliwość w Jego służbie, ogłaszania dobrej nowiny innym, budowania 
jeden drugiego, czynienia dobrego wszystkim; zwiększanie się miłości ku Bogu, ku braciom, ku 
naszym rodzinom i do świata. Poświęcenie znaczy odosobnienie, odłączenie się, ofiarowanie, 
lub być naznaczonym do świętej służby, lub celów. Nasze poświęcenie powinno być takie, jak 
służącej względem swej pani, lub żołnierza względem swoich zwierzchników, albo drogiego 
dziecka względem swoich rodziców; prędkimi do słuchania i do posłuszeństwa, nie starając się 
wykonywać lub przeprowadzać swoją wolę, lecz wolę naszego Niebiańskiego Ojca, który jest w 
niebie. 
I odkupieniem=> Greckie słowo "apolutrosis" oznacza wyzwolenie, że On nas wybawi we 
właściwym czasie. 
________________________ 
MANNA - 25 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Ten, który nas odkupił, czyli kupił przez ofiarę złożoną ze Swego życia, daje nam jako nasz 
Prorok i Nauczyciel mądrość za pośrednictwem Swojej Ewangelii, dzięki której widzimy swój 
upadły stan, a Jego jako naszego Pomocnika. Jako nasz Kapłan wpierw nas usprawiedliwia, a 
potem uświęca, czyli poświęca. A w końcu, jako Król, wyzwoli nas zupełnie spod panowania 
grzechu i śmierci do chwalebnego udziału w Jego Królestwie, ponieważ Bóg "i nas wzbudzi [z 
umarłych] przez Jezusa". Alleluja! Co za Zbawca! Naprawdę, On jest w stanie nas zbawić i chce 
zbawić ostatecznie wszystkich, którzy przychodzą do Boga przez Niego. 
---------------------- 

1Kor. 2: 2 Ukrzyżowanego=> Zwracam wam uwagę na tę wyjątkową rzecz. 
______________________  
MANNA - 2 CZERWCA 
---------------------- 
Obserwowanie tych poświęconych jednostek, które pozwoliły tematom innym, aniżeli "ta 
Ewangelia", absorbować czas i uwagę, upoważnia nas do udzielenia im rady, by strzegli i 
umiejętnie zarządzali czasem oraz talentem w posłudze Ewangelii, pozostawiając obecnie 
wszystkie inne sprawy, jakkolwiek interesujące, drugim, dla siebie rezerwując je na przyszłość, 
kiedy wszelka wiedza będzie naszą. Zauważyliśmy, że ci, którzy z jakichkolwiek powodów 
możliwych do uniknięcia stronią od posługi na rzecz prawdziwej i jedynej Ewangelii, szybko 
odwracają się z drogi lub w znacznym stopniu natrafiają na przeszkody w swym dążeniu w 
kierunku osiągnięcia Królestwa. 
---------------------- 

1Kor. 2: 3 W słabości=> Był fizycznie słaby przez pewien czas, co czyniło go niezdolnym do pracy. 



W bojaźni=> Melancholii z powodu słabego zdrowia. 

1Kor. 2: 4 Ducha mocy=> Mocy Prawdy. 

1Kor. 2: 5 Na mądrości ludzkiej=> Lecz na mądrości pochodzącej z góry. Apostoł Paweł nie szukał czci dla 
siebie. 
Mocy Bożej=> Dlatego, żeście pilnie zwracali uwagę na Jego Słowo. 

1Kor. 2: 6 Doskonałymi=> Doskonałego serca, usposobienia i intencji, pokorni, prawdziwie mądrzy. 

1Kor. 2: 7 Tajemnica zakryta=> Plan Boży zakryty przed światem, to Królestwo, które przygotowane 
zostało dla klasy "owiec" z rodzaju ludzkiego "od założenia świata", Mat.25:34. 

1Kor. 2: 8 Żaden książę=> Główni przywódcy. 
Pana chwały=> Chrystusa Jezusa, a nie Króla chwały, Jehowę. 

1Kor. 2: 9 Na serce ludzkie=> Naturalnego człowieka, gdyż brak mu szóstego zmysłu do pojmowania 
rzeczy duchowych. 
Bóg przygotował=> Posiada zachowane do właściwego czasu. 

1Kor. 2:10 Objawił nam=> Duchowemu Izraelowi, Nowemu Stworzeniu. Posłusznym w sercu i 
poświęconym. "Wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa", Mat.13:11. 
Ducha swojego=> Przez światło świecznika znajdującego się w świątnicy. Przez oczy naszego 
wyrozumienia, przez słuchanie w wierze, przez społeczność z Panem, przez zakosztowanie 
Jego dobroci i przez ofiarowanie ofiar, które są przyjemną wonnością. 
Duch się bada=> Dowiaduje się, objawia rzeczy skryte. 
Wszystkiego=> Stara się dowiedzieć i czynić wolę Bożą we wszystkich szczegółach. 
Głębokości=> Ukryte rzeczy, a nie jedynie literę, na przykład: dlaczego Bóg dozwolił na zło? 
"Tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się Go boją", Ps.25:14. Ten, co pojmuje głębokie 
rzeczy Boże i co ma pragnienie pracować w winnicy Pańskiej, ma mocne dowody, że został 
przyjęty do rodziny Bożej. 
Bożych=> Jego dobra, doskonała i przyjemna wola względem nas teraz i na przyszłość. 

1Kor. 2:11 W człowieku=> Jest umysł, wola, zamiary ludzkie. 
Duch człowieczy=> Jego umysł. 
Co jest w Bogu=> Jak nikt nie może wiedzieć drugiego człowieka myśli, ani jego zamiarów, z 
wyjątkiem, gdy one są objawione, tak podobnie nikt nie może wiedzieć o Boskich zamiarach, ani 
poznać zmysł Boży, z wyjątkiem, gdy kto przyjdzie do harmonii z Nim i otrzyma ducha świętego. 
Nikt nie wie=> Dopóki duch święty nie zstąpił na Jezusa naśladowców, próżnymi byłyby wysiłki 
Jego by im dać poznać duchowe rzeczy. 
Tylko duch Boży=> Umysł, usposobienie, albo wola, który pochodzi od Boga. 

1Kor. 2:12 Ducha=> Grecki wyraz "pneuma" znaczy: usposobienie, umysł. 
Byśmy wiedzieli=> Ocenili, byli z niego zadowoleni, czego nie moglibyśmy poznać zanim duch 
święty nie był zesłany podczas Zielonych Świąt. 

1Kor. 2:13 Ludzka mądrość=> Nauczyciel i słuchacz powinni wiedzieć, że to, co jest głoszone o Bogu, nie 
jest z mądrości ludzkiej. 
Duchowych=> Faktami zanotowanymi w Piśmie Świętym i nie mamy porównywać rzeczy 
duchowych z ziemskimi, jak to czyni naturalny człowiek. 

1Kor. 2:14 Cielesny człowiek=> Człowiek nieusprawiedliwiony mimo, że może być wierzącym. 
Z ducha Bożego=> Wyższej duchowej natury, są to "perły", rzeczy chwalebne, ukryte, głębokie i 
wyobrażone przez sprzęty znajdujące się w świątnicy. 
Głupstwem=> Dlatego nie możemy spodziewać się od świata sympatii. 
Nie może ich poznać=> Ocenić je nie może. "Dam mu kamień biały, a na tym kamieniu imię 
nowe napisane, którego nikt nie zna, tylko ten, kto je przyjmuje", Obj.2:17. 
Duchowo=> Może być ocenione jedynie przez tych, którzy posiadają ducha, czyli zmysł Boży, 
ducha Jego zamiarów, ducha Jego Prawdy. 

1Kor. 2:15 Duchowy=> Ten, co otrzymał ducha świętego, lub zmysł. 
Rozsądza=> Jest zdolny zrozumieć i właściwie ocenić rzeczy duchowe, jak i ziemskie w świetle 
planu Bożego. 
Od nikogo=> Przez nikogo nie może być sądzony. 

1Kor. 2:16 Zmysł Chrystusowy=> Miły, dobroczynny, przebaczający, posłuszny. 

1Kor. 3: 1 Niemowlątkom=> Nierozwinięci chrześcijanie, święci czasu ucisku. 

1Kor. 3: 3 Rozterki=> Dziwne zapatrywania nie oparte na Słowie Bożym. 

1Kor. 3: 4 Apollosowy=> Podobnie i dziś mówią, że ten jest luteraninem, tamten kalwinem, inny 
adwentystą, itp. 

1Kor. 3: 9 Pomocnikami=> Jesteśmy, gdyż "Ojciec mój jest winiarzem", Jan 15:1. 

1Kor. 3:11 Gruntu=> Nowej duchowej Jerozolimy, Królestwo Boże. "Oczekiwał miasta mającego grunty", 
Żyd.11:10. "Na tej opoce (na Chrystusie) zbuduję Kościół mój", Mat.16:18. 

1Kor. 3:12 Buduje=> Charakter swój na Słowie Bożym. 



Na tym gruncie=> Na dokończonym dziele odkupienia przez Jezusa Chrystusa. 
Złoto, srebro=> Prawdy Boże i odpowiedni charakter. 
Słomę, siano=> Tradycyjne błędy i odpowiednio niestały charakter. 

1Kor. 3:13 Robota=> każdego człowieka który budował na Chrystusie. 
Bo to dzień=> Dzień Jehowy. 
Pokaże=> [apokalupto], odsłoni, odkryje. 
Przez ogień=> w czasie ucisku. 
Doświadczy=> dowiedzie. 
Każdego=> charakteru. 
______________________  
MANNA - 31 LIPCA 
---------------------- 
Apostoł mówi o dniu ognistych prób i przyrównując wiarę oraz uczynki gorliwego chrześcijanina 
do domu zbudowanego ze złota, srebra i drogich kamieni, oświadcza, że ogień tego dnia, przy 
końcu obecnego Wieku, wypróbuje jakiego rodzaju jest robota każdego człowieka. Ogień ten 
strawi wszystko z wyjątkiem autentycznej struktury wiary i charakteru. Mamy pamiętać, że takie 
lojalne charaktery nie powstają nagle, w ciągu kilku godzin lub dni - "jak grzyby po deszczu" - 
lecz są wynikiem stopniowego rozwoju, na podobieństwo drzewa oliwnego, trwałego i twardego. 
---------------------- 

1Kor. 3:14 Zapłatę weźmie=> W miarę swej wierności, włożenia i noszenia zupełnej zbroi Bożej w 
budowaniu na Chrystusie. 

1Kor. 3:15 Szkodę poniesie=> Utraci nagrodę za swoją niewierność. 
Przez ogień=> Opalony (obnażony), zbity, skłopotany. "Ci są, którzy przyszli z ucisku wielkiego", 
Obj.7:14. 

1Kor. 3:16 Jesteście Kościołem=> "Kto zwycięży, uczynię go filarem w Kościele Boga mojego", Obj.3:12. 
"O, jako są miłe przybytki Twoje, Panie zastępów", w oczach tych, co posiadają tego samego 
ducha, Ps.84:2. 

1Kor. 3:17 Jeśli kto=> Po staniu się uczestnikiem ducha świętego. 
Gwałci=> Niszczy przez nawrócenie się do świata. 
Kościół Boży=> Duchowe życie w sobie, które było święte i poświęcone na służbę Bogu. 
Bóg skazi=> W przeciwieństwie do nauki uniwersalistów. 

1Kor. 3:18 Stanie się głupim=> W oczach świata, przez wierne głoszenie Ewangelii przy każdej 
sposobności. 

1Kor. 3:19 Mądrość=> "Biada tym, którzy sobie zdadzą się być mądrymi", Izaj.5:21. "Ziemska, cielesna, 
diabelska", Jakub 3:15. 

1Kor. 3:23 Chrystus Boży=> On nigdy nie rościł pretensji równym być w mocy Bogu. 

1Kor. 4: 1 O nas, sługach=> Paweł, Apollos, Piotr i inni usługujący, co są Chrystusowi. 
O szafarzach=> Stanowczych, mocnych sługach. Apostołowie szczególnie byli kierowani pod 
względem doktryn i zwyczajów, które oni wprowadzili. 

1Kor. 4: 2 Wiernym=> Energicznym, pilnym, przedsiębiorczym, gorliwym. 
______________________  
MANNA - 22 CZERWCA 
----------------------  
Grzywna jest taka sama dla wszystkich i doskonale przedstawia błogosławieństwo Boskiej łaski 
wspólne dla całego ludu Bożego - Usprawiedliwienie. Inne dary natomiast różnią się w ilości, 
odpowiednio do naszych naturalnych sposobności i zwykłe pochodzą od Ojca, na przykład, 
Słowo i Duch. Usprawiedliwienie, jakkolwiek zamierzone przez Ojca, jest darem Jezusa, 
ponieważ Jezus zapłacił za nie Swoją drogocenną krwią. Ta jedna "grzywna" stawia wszystkich 
na wspólnym stanowisku sług nadających się do przyjęcia i pozwala każdemu okazać gorliwość 
przez składanie ofiar. Ale "talenty", rozdzielane odpowiednio do zdolności każdego człowieka, 
przedstawiają sposobności w służbie Bożej odpowiednie do posiadanych przez nas zdolności. 
Mogą to być talenty wykształcenia, pieniężne, wpływu, dobrego zdrowia, czasu, taktu i zdolności 
twórczych ze sposobnościami użycia ich w Boskiej służbie. 
---------------------- 

1Kor. 4: 3 Nie sądzę=> Nie potępiam. 

1Kor. 4: 4 Nic na siebie=> Nic takiego o sobie nie wiem jako o szafarzu. 

1Kor. 4: 5 Nie sądźcie=> Poza tym, co się tyczy rozpoznawania między prawdziwą owcą, a wilkiem w 
owczej skórze. 
Przed czasem=> "Święci będą sądzili świat", 1 Kor.6:2. 
Pan przyjdzie=> Jako Słońce Sprawiedliwości. 
Rady serc=> Intencje naszego serca. 



1Kor. 4: 7 Cóż masz?=> To, że posiadane wszystkie nasze korzyści w tym czasie szczególnie 
uprzywilejowanym, należą do Boga, a nie do nas. 
______________________  
MANNA - 9 STYCZNIA 
---------------------- 
Wszystkie jednostki poświęcone Bogu powinny zdać sobie sprawę z tego, że nie weszły w 
posiadanie teraźniejszej łaski i prawdy przez własną mądrość lub mądrość drugich, ale przez 
mądrość i łaskę Pańską. Tę samą myśl powinni zauważyć ci wszyscy, którzy służą ludowi 
Bożemu jako duszpasterze, słudzy w każdej dziedzinie odpowiedzialni przed Panem za 
stanowisko zajmowane wśród domowników wiary, a możliwości usługiwania w charakterze 
rzeczników Pańskich powinny być przez nich odczute i wyznane. Zaniedbanie takiego wyznania 
wskazuje na brak właściwej oceny wspomnianego przywileju. 
---------------------- 

1Kor. 4: 8 Jużci nasyceni=> Wyobrażacie sobie, że w szczególny sposób i bez cierpień odbywa się 
królowanie Chrystusa. 
Królujecie=> Niektórzy już wtedy ujęli w swe ręce władzę i honory, nadęci byli pychą, chronili się 
od cierpień i trudów. 
I my=> Prześladowani apostołowie. 

1Kor. 4: 9 Dziwowiskiem=> A nie przedmiotem czci i chwały. 
Aniołom=> Doświadczenia rodu ludzkiego były zamierzone zaraz od początku, aby były nauką i 
dla aniołów. "Przez którego (to Chrystusa) i tym duchom, które są w więzieniu przyszedłszy, 
kazał", 1 Piotra 3:19. 
I ludziom=> "Wy jesteście listem naszym napisanym na sercach naszych, który czytają i znają 
wszyscy ludzie", 2 Kor.3:2. 

1Kor. 4:10 Myśmy głupi=> Apostoł mówi to ironicznie, gdyż uważani byli za głupich przez mądrych świata. 
My słabi=> I nie postępujemy tak jako ci, co panują nad dziedzictwem Pańskim. 

1Kor. 4:12 Hańbią=> "Złorzeczący ... Królestwa Bożego nie odziedziczą", 1 Kor.6:10. 
______________________  
MANNA - 2 LIPCA 
---------------------- 
Jeśli jesteś wiernym uczniem (w szkole Chrystusowej), to nie potrwa długo, gdy zauważysz, że 
doskonałe prawo wolności, prawo Chrystusowe, odróżnia wszelkie myśli i intencje serca i że 
wtedy, kiedy powinieneś nienawidzieć grzech, nie możesz nienawidzieć grzesznika, posiadając 
udoskonaloną miłość Bożą w swoim sercu. Jeśli tylko powstaje w nas trochę goryczy wobec 
tych, którzy nas oczerniają i szkodzą nam, to musimy walczyć aż osiągniemy zwycięstwo, aż 
każdy nerw naszej istoty będzie w błogiej harmonii z instrukcjami Wielkiego Nauczyciela, który 
powiedział: "Miłujcie nieprzyjacioły wasze … módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i 
prześladują was". Błogosławcie, a nie szkodźcie. 
---------------------- 

1Kor. 4:13 Nam złorzeczą=> My im dobrze życzymy. 

1Kor. 4:14 Napominam=> Ponieważ doczesne honory i sława nie prowadzą do czci i sławy, która ma się 
objawić. 

1Kor. 4:16 Bądźcie naśladowcami=> Znosząc cierpienia, przyjmując złorzeczenia i prześladowania z 
powodu wierności. 

1Kor. 5: 3 Duchem=> Greckie słowo "pneuma" znaczy umysł. 
Osądziłem=> Greckie słowo "krino" znaczy: sąd uczyniłem. Tylko apostoł miał prawo uczynić. 

1Kor. 5: 5 Oddać szatanowi=> Kto umiłował świat, lecz niezupełnie odstąpił od Boga, ani zaniechał Jego 
przymierza, aby otrzymał karę i oczyszczenie przez ogień ucisku. 
Na zatracenie=> Przez przymusową śmierć. 
Ciała=> "Ci co przyszli z wielkiego ucisku". 
Żeby duch=> Nowo spłodzona natura. 
Był zachowany=> Do duchowego wiecznego żywota, jaki posiadają aniołowie, lecz nie osiągną 
nagrody nieśmiertelności. 
Dzień Pana=> Czas, w którym Pan liczył się z końcem Wieku Ewangelii. 

1Kor. 5: 6 Kwasu=> Zgnilizna, błąd, grzech. 

1Kor. 5: 7 Nowym=> Czystym, niepokalanym. 
Zaczynieniem=> Chlebem. Właściwe porównanie i przedstawienie Ciała Chrystusowego. 
Baranek nasz=> Baranek wielkanocny, "Baranek Boży, który gładzi grzechy świata". 

1Kor. 5:10 Ale nie=> Zabraniam mieć stosunków interesowych. 

1Kor. 5:11 Nie mieszkali z takim=> Odsunęli się od społeczności takiego, o którym wiemy na pewno, że jest 
złego prowadzenia się, a jest bratem naszym. 



Nie jadali=> Z takim i nie mieli społeczności chrześcijańskiej w ucztach miłości. 

1Kor. 6: 1 Sądzić się=> Słowo greckie "krino" oznacza próbę, proces. 

1Kor. 6: 2 Święci=> Nie przyjdą na sąd ze światem (sądzeni są odrębnie za swego życia, przed czasem 
sądu dla świata). 
Będą sądzili świat=> W Tysiącleciu. 
Was=> Którzy w teraźniejszym czasie są w szkole Chrystusowej, otrzymują instrukcję, ćwiczenia 
i próby, które mają ich uzdolnić do sympatyzowania z innymi w ich próbach i doświadczeniach. 

1Kor. 6: 3 Sądzić aniołów=> Słowo greckie "krino" oznacza: rozsądzać, próbować upadłych aniołów, jak 
również wszystkie fałszywe systemy społeczne i religijne. Dzieło Chrystusa odnosi się do 
wszystkich rzeczy na niebie i na ziemi. 

1Kor. 6: 4 Na sąd=> Apostoł mówi tu ironicznie. 

1Kor. 6: 7 Szkody=> Ponosić należy, niżeli sprowadzać na zbór ohydę i zniewagę przed światem. 

1Kor. 6: 9 Niesprawiedliwi=> Ci, co nie są przykryci szatą sprawiedliwości Chrystusowej i nie starają się o 
doskonałą sprawiedliwość w swoim sercu. 
Nie mylcie się=> Nie oszukujcie siebie myśląc, że Pan Bóg będzie zadowolony z naszego 
ustawicznego sprzeciwiania się sprawiedliwości. Wielu oszukuje się w ten sposób, gdy przyznają 
się, że są ludem Bożym, a jednak nie wykonują sprawiedliwości i sądu w wielu sprawach 
codziennego życia. Za wiele wymagają pobłażliwości i miłosierdzia dla siebie i własnych 
słabości, a za mało, gdy idzie o pobłażanie słabości u innych. 
Bałwochwalcy=> Miłujący pieniądze, sławę, wpływy, samych siebie, itp. 

1Kor. 6:10 Łakomcy=> Którzy pragną posiadać i używać czyimś kosztem. 
Złorzeczący=> Którzy ranią uczucia innych, lub obdzierają ich z dobrego imienia. 
Zdziercy=> Korzystający z nieświadomości, nieszczęśliwych skłonności, lub potrzeby innych, 
biorąc od nich pieniądze lub rzeczy wartościowe, które im się prawnie nie należą. 
Nie odziedziczą=> Przyszłego Królestwa. Tacy powinni być odsunięci od społeczności 
zgromadzenia. 

1Kor. 6:11 Omyci=> "Krew Jezusa Chrystusa Syna Jego oczyszcza nas od wszelkiego grzechu", 1 Jana 
1:7. 
Poświęcenie=> "Poświęć ich w Prawdzie Twojej", Jan 17:17. Dla otrzymujących łaskę Bożą nie 
jest rzeczą właściwą o sobie myśleć, lub mówić, iż są "nędznymi grzesznikami". 

1Kor. 6:12 Wszystko=> Różne przywileje praw cywilnych. 
Wolno=> Żądać na równi z innymi ochrony prawa. 
Nie pożyteczne=> Dla sprawy Chrystusowej i mojego wpływu jako przedstawiciela tej sprawy. 

1Kor. 6:14 Pana wzbudził=> Chrystus nigdy nie mógłby wzbudzić samego siebie. 
Mocą swoją=> Przez Syna swego jako swojego przedstawiciela. 

1Kor. 6:15 Wszetecznicy=> Niewierny światowy kościół. 

1Kor. 6:17 Z Panem=> Lecz nie do jakiejś denominacji. 

1Kor. 6:19 Kościołem=> "Kto zwycięży, uczynię go filarem w Kościele Boga mojego", Obj.3:12. 
Nie jesteście swoi=> Wasz czas, zdolności, wpływ, pieniądze i wszystko, co uważacie za 
wartościowe, właściwie należą do Boga. 
______________________  
MANNA - 2 STYCZNIA 
---------------------- 
Czy na początku nowego roku może być ważniejsza lekcja od tej, że "nie jesteśmy sami swoi", 
lecz należymy do kogoś innego i czy dlatego nie powinniśmy czynić wysiłków, by nie podobać 
się sobie, lecz podobać się Panu, nie służyć sobie, ale służyć Jemu, nie starać się o służenie 
własnej woli, lecz przeciwnie Jego woli? To oznacza świątobliwość w najbardziej absolutnym i 
rozległym znaczeniu tego słowa, nie tylko odłączenie się od grzechu do sprawiedliwości, lecz 
także odłączenie się od siebie (i świata) do woli Bożej w Chrystusie. 
---------------------- 

1Kor. 6:20 Kupieni=> "Drogą krwią Chrystusa", 1 Piotra 1:19. 
Wysławiajcie Boga=> Na ile was stać. 
W duchu=> Słowo greckie "pneuma" oznacza: w umyśle. 
 
Zobacz w.19 MANNA 

1Kor. 7: 3 Powinną chęć=> Jej rozumne, naturalne i sprawiedliwe wymagania. 

1Kor. 7: 5 Nie oszukujcie siebie=> W tym, co jest umiarkowane w słusznych prawach małżeńskich. Jest 
rzeczą niewłaściwą, gdy małżeństwo nawzajem obowiązuje się "ślubem czystości". 

1Kor. 7: 7 Jako i ja=> Powściągliwy i wolny, właściwie jako duch. 

1Kor. 7: 9 Upalenie cierpieć=> Być pochłanianym przez nie dające się kontrolować namiętności, które 
stałyby na przeszkodzie do społeczności z Panem. 



1Kor. 7:12 Ja, a nie Pan=> Apostoł Paweł był tym sposobem ostrożny, by jasno zaznaczyć różnicę w jego 
nauce, której część była jego poglądem na daną rzecz, a która pochodziła z Boskiego 
natchnienia. 

1Kor. 7:14 Poświęcony=> Co się tyczy potomstwa rodziców poświęconych. 
Nieczystymi=> Pod przekleństwem, nieusprawiedliwionymi, obcymi. 
Świętymi są=> W stanie przyjemnym Bogu, usprawiedliwionymi. Możemy spodziewać się, iż 
podczas wielkiego ucisku otrzymają szczególniejszą opiekę, jeżeli od onego czasu nie doszłyby 
do pełnoletności. 

1Kor. 7:15 Odłączy=> Jeżeli jedna ze stron żąda rozwodu, zgodzić się na rozwód. 
Brat, siostra=> Zwykły sposób pozdrawiania w pierwotnym kościele. 
Niewolnikiem=> Żaden z małżonków nie jest, lecz nie może wstępować w ponowne związki 
małżeńskie, chyba, że rozwód został uzyskany na jednym z dozwolonych powodów. 

1Kor. 7:19 Nic nie jest=> Może być obrzezka praktykowana przez Żyda, jeżeli uważa za odpowiednią, lub 
nie potrzebuje tego czynić. 

1Kor. 7:20 W powołaniu=> Nie wszyscy są powołani do publicznego usługiwania w Ewangelii, aby 
poświęcali cały swój czas i zdolności jedynie w tym kierunku. 

1Kor. 7:22 Chrystusowym=> "Ja piętna Pana Jezusa noszę na ciele moim", Gal.6:17. 

1Kor. 7:23 Kupieni=> "Drogą krwią Chrystusa", 1 Piotra 1:19. "Bo to uczynił i raz samego siebie ofiarował 
(Bogu)", Żyd.7:27. "Aby nad umarłymi i nad żywymi panował", Rzym.14:9, aby mógł postępować 
z nimi, jak z własnymi dziećmi. 

1Kor. 7:24 ______________________  
MANNA - 23 STYCZNIA 
---------------------- 
Czasami wydaje się, że obowiązki są z sobą w sprzeczności, lecz w istocie tak nie jest. 
Pierwszym obowiązkiem chrześcijanina jest serdeczne uznanie we wszystkich sprawach życia 
swego Stworzyciela i Pana. Jego następny obowiązek, jeśli on jest mężem i ojcem, odnosi się 
do jego żony i dzieci lub, jeśli ona jest żoną i matką, odnosi się do jej męża i dzieci. Umowa 
małżeńska, według Boskiego porządku, jest jakby pierwszym długiem hipotecznym 
obciążającym czas każdego męża i czas każdej żony. Wymagania tego długu muszą być z 
rozsądkiem spełnione, zanim możnaby cokolwiek zrobić dla kogoś innego. 
---------------------- 

1Kor. 7:25 O pannach=> Mężczyznach lub niewiastach. 

1Kor. 7:26 Potrzebny=> Obecnych niedoskonałych warunków. 
Tak być=> Jak był apostoł Paweł, nieżonatym, tak jak Prawda go zastała. Wczesne małżeństwo 
jest korzystniejsze, bo wiele rzeczy mogą się nauczyć w małżeńskim stanie. 

1Kor. 7:28 Wszakże utrapienie=> Jest w związku małżeńskim. 

1Kor. 7:29 Czas ukrócony=> Więcej niżeli cztery szóstych dni tysiącletnich minęło. 
Nie mieli=> Nie zważając na ziemskie stosunki, na ile to możebne. 

1Kor. 7:30 Płaczą=> Będąc w kłopotach małżeńskich. 
Nie płakali=> Zapominając o ziemskich próbach i zawodach. 
Radują się=> W ziemskich powodzeniach. 
Nie radowali się=> Ich radość w rzeczach duchowych przeważa wszelkie radości ziemskie. 
Nie trzymali=> Nie pokładali swoich uczuć na rzeczach ziemskich. 

1Kor. 7:31 Nie używali=> Z powodu umiarkowania. 
Przemija=> Dla nas. My mamy żyć jako Nowe Stworzenia. 

1Kor. 7:32 Bez kłopotu=> W ziemskich rzeczach. 
Kto nie ma=> Bo jest zupełnie ofiarowany. 

1Kor. 7:33 Podobał żonie=> Jego uczucia są podzielone, znajduje się w ustawicznym niebezpieczeństwie. 

1Kor. 7:34 Panną=> Zupełnie poświęconą. 

1Kor. 7:35 Ku dobremu=> A nie, żeby was wprowadzać w niewolę. 
Sidło na was=> Aby was powstrzymać w korzystaniu ze swobody. 
Przystojnie stali=> Co jest najwłaściwsze jako dla Nowego Stworzenia. 

1Kor. 7:36 Jeśli mniema=> Pozostać nieżonatym. 
Z panną=> Względem swojej narzeczonej. 
Z lat wyszła=> Gdyby miała stracić inną sposobność wyjścia za mąż. 
Do tego=> Ażeby miała opiekuna i podporę. 
Niech idzie za mąż=> Jeżeli tak wskazuje potrzeba. Zerwanie zwyczajowych przyrzeczeń 
matrymonialnych, nie jest żadną hańbą; owszem, nie byłoby wcale rozumnie, ani sprawiedliwie 
dla którejkolwiek strony nastawać i zmuszać do małżeństwa, jeżeli druga strona pragnie zerwać 
stosunki - umowę. 

1Kor. 7:37 Swoją wolę=> Może utrzymać w celibacie. 



Pannę=> Swoje panieństwo. 

1Kor. 7:39 Umarł mąż=> W greckim oznacza, że "zasnął", wyczekując zmartwychwstania. 
W Panu=> Ludzie światowi powinni pobierać się ze światowymi. Usprawiedliwieni wierzący 
powinni żenić się z wierzącymi. Nowe Stworzenia powinny żenić się z Nowymi Stworzeniami. 

1Kor. 7:40 Ducha Bożego=> O tych rzeczach (ja, Paweł) nie mówiłem wam z bezpośredniego natchnienia 
Bożego, lecz mniemam, że posiadam w tym względzie zmysł Boży. 

1Kor. 8: 1 Ofiarowanie=> W owych czasach prawie wszystko mięso była naprzód ofiarowane bałwanom. 
Umiejętność=> Że bałwan jest niczym, że ofiarowanie bałwanom nie mogło mieć wpływu na 
mięso. 
Miłość=> Greckie słowo "agape" oznacza miłość bezinteresowną. 
______________________  
MANNA - 26 MAJA 
---------------------- 
Wszyscy, którzy usiłują przedstawiać drugim Boski Plan są narażeni na szczególne pokusy. Z 
tego powodu zaszczyt służenia Panu i Jego ludowi wymaga odpowiednio większej miary łask 
Ducha Świętego oraz wiedzy. Dlatego ktokolwiek chciałby być nauczycielem drugich, 
rzecznikiem Pana, powinien doskonalić wszystkie liczne łaski Ducha Świętego, a by przez nie 
razem z cichością (w powiązaniu z miłością) i wiedzą mógł budować siebie i tych, którym służy. 
---------------------- 

1Kor. 8: 2 Nie umie=> Ze swej własnej mądrości. 

1Kor. 8: 3 Wyuczony=> Zapoznany z Bogiem i uznany przez Niego. 

1Kor. 8: 4 Bałwan=> To jedynie wyimaginowane bóstwo. 
Innego boga=> Innego wszechmogącego i wiecznego autora i źródła wszystkich rzeczy nie ma. 
Tylko jeden=> Bóg prawdziwy, a nie dwóch, trzech lub więcej bogów. 

1Kor. 8: 5 Bogami=> Greckie słowo "theos" nie oznacza w tym tekście Boga Jehowę. 

1Kor. 8: 6 Jednego Boga Ojca=> Bóg Najwyższy, Dawca życia Chrystusowi i Jego braciom. 
Z którego wszystko=> Licząc w to i żywot na wszystkich poziomach. Wszystkie rzeczy dobre są 
od Niego. "Bóg nie jest powodem nieporządku", 1 Kor.14:33. "Droga Boża jest doskonała", 
Ps.18:31. 
My w Nim=> W Bogu i dla Niego. 
Wszystko=> Licząc i sąd Kościoła. 

1Kor. 8:10 Mdły (słaby)=> Co postępuje przeciw własnemu sumieniu. 

1Kor. 8:11 Mdły (słaby)=> Greckie słowo "asteneo", jak w wyrażeniu: "choruje kto". 
Brat=> Było zwyczajem w pierwotnym Kościele w ten sposób pozdrawiać się. 
Zginie=> Wtórą śmiercią z powodu ciągłego gwałcenia swojego sumienia. 

1Kor. 9: 1 Apostołem=> "On mi będzie naczyniem wybranym", Dz.Ap.9:15. 

1Kor. 9: 9 W Zakonie=> W pismach Mojżesza Paweł miał wielką ufność. 

1Kor. 9:11 Wasze cielesne=> Potrzeby, jak na przykład wół spożywa to, około czego pracował. 

1Kor. 9:16 ______________________ 
MANNA - 7 MAJA 
---------------------- 
Powinniśmy być szybcy w przekazywaniu drugim najlepszych wiadomości, jakie posiadamy. 
Sympatia do wzdychającego stworzenia w jego różnych życiowych próbach powinna nas 
prowadzić do Pańskich obietnic odnoszących się do zbliżającego się Królestwa i 
błogosławieństw, które wówczas będą dostępne wszystkim rodzinom na ziemi. Kto w ten sposób 
nie świadczy codziennie, przy wszelkiej stosownej okazji, daje dowód braku wiedzy czy wiary w 
objawienie lub dowód samolubstwa, którego Pan nie może pochwalić. Trwanie w takim stanie 
ostatecznie pozbawi go udziału w Królestwie. 
---------------------- 

1Kor. 9:20 Jako Żyd=> Powstrzymuje się od czynienia tego, co mogło być obrażeniem dla Żydów. 
Podobnie i my teraz możemy sobie odmówić pewnych swobód, np. co się tyczy obserwowania 
niedzieli ze względu na tych, co nie są powiadomieni właściwego znaczenia przedmiotu. 

1Kor. 9:24 Otrzymali=> Wielkie Grono, chociaż bieży w zawodzie, jednak z niedostateczną gorliwością, aby 
mogło zdobyć wielką nagrodę. 
______________________  
MANNA - 9 KWIETNIA 
---------------------- 
Aby odnieść zwycięstwo nie tylko musimy założyć zbroję Bożą, lecz także musimy być 
bohaterami w walce, prowadząc ofensywną walkę z pożądliwościami oczu, ciała, pychą żywota 
oraz wszystkimi wrogami sprawiedliwości i czystości. Miłość - miłość do Pana, Prawdy i 
sprawiedliwości - musi nas do tego pobudzać, w przeciwnym razie, nigdy nie zostaniemy 



zwycięzcami. Tylko miłość zachowa nas w wierności aż do śmierci i przygotuje do otrzymania 
dziedzictwa świętych. Oczywiście, nasuwa to wniosek; że serce, w którym rządzi żarliwa miłość, 
jest zupełnie oddane Panu, co znaczy, że dziewięć dziesiątych walki wygrano. Nawet wówczas, 
jak o tym mówi Apostoł (Juda. 21), musimy zachować siebie w miłości Bożej, w czujności, 
modlitwie i gorliwości. A tam, gdzie miłość obfituje; będzie też obfitować łaska. 
---------------------- 

1Kor. 9:25 Koronę nieskazitelną=> Greckie słowo "apthartos" oznacza to, co nie może być zniszczone. 

1Kor. 9:26 Tak bieżę=> Wiernie i wytrwale, będąc obleczonym w zupełną zbroję Bożą, nie żeby 
napastować kogoś, ale bronić się, trzymając chorągiew Pańską w pokorze, cierpliwości, 
wytrwałości, bratniej miłości. Przeciw upadłym aniołom, przeciw odziedziczonym myślom, które 
by nie podobały się Panu; w obronie wiary raz świętym podanej; nie bronią cielesną, jakimi są 
miecze, strzały, strzelby lub złość, gniew, nienawiść, zwady, itp. 
______________________  
MANNA - 14 STYCZNIA 
---------------------- 
Z powodu słabości ludzkiej natury wielką pomocą okaże się podjęte ze zrozumieniem, zupełne 
poświęcenie woli, całkowita mobilizacja wszystkich zdolności i talentów umysłu i ciała. 
Ktokolwiek przyjmuje ten właściwy pogląd na temat swego poświęcenia się Panu i zaciągu do 
armii Pańskiej, stwierdza, że nie ma niczego więcej do oddania Panu, i stąd, każdą mogącą 
zaistnieć walkę woli zakończy ostateczną decyzją: "Aleć ja i dom mój będziemy służyć Panu". 
Jak ważnym więc jest, by wszyscy żołnierze zdali sobie sprawę z tego, że czas ich mobilizacji 
trwa aż do śmierci i że nie ma mowy o rozważaniu jakiejkolwiek sugestii wycofania się z walki i 
zaprzestania choćby na jedną godzinę dobrego boju wiary. 
---------------------- 

1Kor. 9:27 Karzę=> Względem pokarmu, napoju, mowy i myśli. 
Ciało moje=> Które ustawicznie stara się wydostać ze stanu poczytanej śmierci. Trzymając go 
martwym, ażeby samolubstwo nie objęło nad nim kontroli. 
Podbijam w niewolę=> Jego ambicje, żądania i pragnienia pod nowy zmysł. 
Odrzucony=> Od nagrody wysokiego powołania, otrzymując nagrodę Wielkiego Grona, lub wtórą 
śmierć. 
________________________ 
MANNA - 24 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Istnieje w człowieku pewna skłonność, skłonność jego ciała do powstawania ze stanu uznanego 
za martwy. Stąd, nowa natura powinna ustawicznie czuwać, by zachować, przewagę, toczyć 
dobry bój wiary i zdobyć nagrodę zwycięzcy. Takie walki nowego umysłu z ciałem są dobrym 
bojem w tym znaczeniu, że są prowadzone przeciwko grzechom i słabościom właściwym upadłej 
naturze. Jest to bój wiary w tym znaczeniu, że całe postępowanie chrześcijanina, to 
postępowanie wiarą, jak to określa Apostoł: "Bo przez wiarę chodzimy, a nie przez widzenie". 
Jest to bój wiary w tym znaczeniu, że nikt nie byłby w stanie podjąć walki przeciwko własnemu 
ciału i jego skłonnościom oraz żądzom, chyba że w ten sposób mógłby ćwiczyć wiarę w 
obietnice i w Pana jako swego Pomocnika. 
---------------------- 

1Kor.10: 2 Ochrzczeni=> Ściany morskie po obu stronach, a obłoki wodne nad głowami. 
W Mojżesza=> Który przyczynił się, że Izraelici otrzymali Zakon Przymierza. Podobnie Chrystus 
przyczynił się, by Zakon ten usunąć. Każdy Żyd liczył członkiem domu Mojżeszowego i był mu 
obowiązany aż do śmierci i potrzebował jedynie pokuty za grzechy, ażeby mógł być przeniesiony 
do Chrystusa, którego wyobrażał Mojżesz. 

1Kor.10: 3 Pokarm=> Manna, wyobrażała Ciało Chrystusowe. 

1Kor.10: 4 Napój=> "Jeśli ktoś pragnie, niech do mnie przyjdzie a pije", Jan 7:37. 
Pili=> Figuralnie, gdy Mojżesz uderzył w skałę, z której popłynęła woda na puszczy. 

1Kor.10: 5 Nie upodobał=> To wskazuje, że Pan Bóg nie będzie zupełnie zadowolony z wielu z 
nominalnego duchowego Izraela. 
Na puszczy=> To pokazuje, że wielu z nominalnego duchowego Izraela nie dojdzie do 
pozafiguralnego Chanaan. 

1Kor.10: 6 Złych rzeczy=> Które pozostawiliśmy wychodząc ze świata, który figuruje Egipt, żeby 
postępować za Chrystusem, typem którego był Mojżesz. 

1Kor.10: 7 Bałwochwalcami=> Ażeby ubóstwiać samych siebie, bogactwa, pychę, ambicję, wygody, 
obżarstwo, opilstwo, kościelnictwo, itp. 

1Kor.10: 8 Wszeteczeństwa=> Duchowej łączności z tymi, co nie posiadają ducha Bożego, lecz ducha 
światowego. 



1Kor.10: 9 Nie kuśmy Chrystusa=> Przez brak ocenienia rzeczy duchowych, wyobrażonych przez mannę, 
która Żydom się sprzykrzyła. 
Od wężów=> Wąż wyobraża grzech, jak również światowe pragnienia i ambicję. 

1Kor.10:10 Ani szemrzyjcie=> Przeciw rozporządzeniom Bożym, według których "Bóg ułożył członki każdy z 
nich z osobna w ciele jako chciał" (1 Kor.12:18), a dwustu pięćdziesięciu starszych szemrało 
przeciw Mojżeszowi. 

1Kor.10:11 Napisane=> Dla dzieci Bożych, Nowych Stworzeń, licząc w to i te dzieci Boże, które nimi staną 
się w Tysiącleciu. 
Napomnienia=> Nauki. 
Koniec=> Znaczy szczególne światło, jakie przyświecało na początku i przyświeca przy końcu 
pielgrzymki Kościoła. 
Świata=> Wieku. 

1Kor.10:12 Mniema, że stoi=> "Nie bądźcie hardej myśli, ale się bójcie", Rzym.11:20. 
Upadł=> Potknął się z powodu, że nie starał się, aby jego światłość świeciła. 

1Kor.10:13 Nad możność=> Tak dalece, jak pokładamy ufność w Bogu, On nie dopuści, abyśmy upadli. 
Z pokuszeniem=> Które by było za trudne do zniesienia. 

1Kor.10:16 Społecznością=> Uczestnictwem. 
Krwi Chrystusowej=> Nowe Przymierze nie może wejść w życie dopóki kielich cierpień 
Chrystusowych nie zostanie wypity przez ostatnich członków Ciała Chrystusowego. 
______________________  
MANNA - 12 KWIETNIA 
---------------------- 
Jeden jest kielich, chociaż zawarty w nim sok pochodzi z wielu gron, podobnie jeden jest 
bochenek, chociaż składa się z wielu ziaren. Ziarna nie mogą zachować swojej indywidualności i 
swego własnego życia, jeśli mają stać się chlebem dla drugich. Podobnie grona nie mogą 
pozostać gronami, jeśli mają stać się orzeźwiającym napojem. Dostrzegamy więc piękno 
stwierdzenia Apostoła mówiącego, iż ludzie Boży są uczestnikami jednego chleba i jednego 
kielicha. Nie ma innej drogi prowadzącej do osiągnięcia nowej natury jak przez przyjęcie 
Pańskiego zaproszenia do picia z Jego kielicha i łamania nas z Nim jako członków jednego 
bochenka. Mamy też być pogrzebani z Nim przez chrzest w Jego śmierci, a tym samym zyskać z 
Nim chwałę zmartwychwstania, zaszczyt i nieśmiertelność. 
---------------------- 

1Kor.10:17 Jednym=> Chlebem "ochrzczeni w śmierć", co wyobrażone było przez wiktuały przygotowane 
przez zwolenników Jozuego przed przejściem przez rzekę Jordan. 
Chleba jednego=> Podczas żniwa pszenica dojrzewa, następnie oddzielają ją od kąkolu, potem 
zgromadza się ją do gumna i następuje młócenie jej, przesiewanie, mielenie czystego ziarna na 
mąkę, mieszanie ciasta, a na ostatku w rozpalonym piecu kończy się przygotowanie chleba dla 
zgłodniałej ludzkości. 
 
Zobacz w.16 - MANNA 

1Kor.10:18 Na Izraela=> Wszystkie dwanaście pokoleń. 
Według ciała=> Nominalny cielesny Izrael, kościół żydowski. 

1Kor.10:20 Poganie=> Niewierzący świat. 
Diabłom ofiarują=> Szatan starannie dogląda za wszystkim częściami swego państwa. Złe 
duchy jawnie operują w Chinach, Indiach, Afryce i między Indianami Północnej Ameryki. 
Bogu=> Któremu jedynie był zapłacony okup. Wiele ludzi jest przekonanych, że wyznają 
prawdziwego Boga, a w rzeczywistości wyznają "nauki diabelskie". 
Nie chciałbym=> Żeby wierzący chrześcijanie mieli ze złymi duchami społeczność. 

1Kor.10:21 Kielicha Pańskiego=> Kielich ofiary w posłuszeństwie woli Ojcowskiej aż do śmierci. 
Diabelskiego=> Upojenie się duchem światowości, duchem samolubstwa, pychy, ambicji. 
Nie możecie=> Nikt nie może służyć dwóm panom (Chrystusowi i diabłu). 
Stołu Pańskiego=> Na którym znajduje się chleb żywota, pokarm we właściwym czasie, mleko, 
wino i woda żywota czysta jak kryształ. 
Stołu diabelskiego=> Papiestwo, teozofia, spirytyzm, chrystian science, itp. Wszystkie one uczą 
jak się dostać do żywota wiecznego, lecz nie przez Chrystusa, nie przez Jego ofiarę. "Wszystkie 
stoły ich pełne są zwracania i plugastwa tak, że miejsca (czystego) nie staje", Izaj.28:8. 

1Kor.10:23 Wszystko=> Co nie jest wzbronione przez prawo miłości. 
Pożyteczne=> Nie wszystko pożyteczne z powodu moralnego i umysłowego stanu naszego 
otoczenia, które łatwo może źle zrozumieć nasze postępowanie. 

1Kor.10:24 Nie szuka=> Własnych korzyści. 

1Kor.10:25 W jatkach=> Na targu rzeźniczym. 



1Kor.10:26 Pańska ziemia=> Nie należy ona do mocnych i chciwych ludzi. 

1Kor.10:29 Drugiego=> Jeżeli moje sumienie mnie nie potępia, to nie potrzebuję poddawać się pod niewolę, 
chyba, że to szkodziłoby drugiemu lub obrażało jego sumienie. 

1Kor.10:33 Podobam się=> Staram się czynić wszystko, co jest możebne, by się wszystkim ludziom 
podobać. 

1Kor.11: 3 Głową każdego=> "Widziałem ... dusze pościnane dla świadectwa Jezusowego", Obj.20:4. 
Głową niewiasty=> Która wyobraża Kościół prawdziwy. 
Mąż=> Symbolizuje Chrystusa. 
Głową Chrystusa=> Chrystus nigdy nie rościł prawa być równym w mocy Bogu Ojcu. 
Bóg=> Jak jest pokazane w Namiocie Zgromadzenia przez ubłagalnię, która z cherubinami i 
światłem wyobrażała Boga Jehowę i stanowiła wierzch, albo przykrycie arki, która wyobrażała 
Chrystusa. 

1Kor.11: 5 Prorokuje=> Podczas zebrania jest właściwym przywilej dla siostry wziąć udział, jeżeli ma głowę 
nakrytą. 
Szpeci głowę=> Niewiasta, która nie uznaje wyższości swego męża, zniesławia go, a również i 
sama siebie. 

1Kor.11: 6 Nakrywa=> To jest pokazane przez noszenie czapek przez kapłanów, co wskazywało na 
uznanie Boskiego porządku, że zwierzchnictwo kapłańskie nie na nich polegało. 

1Kor.11: 7 Głowy=> W miejscu, gdzie mężczyzna nie jest głową rodziny, jego zwierzchnictwo jest przykryte 
przez Chrystusa. 

1Kor.11: 8 Niewiasta z męża=> W ten sposób jest pokazane zwierzchnictwo męża. 

1Kor.11: 9 Mąż nie jest=> Aby był jej pomocnikiem. 
Niewiasta dla męża=> Aby była jemu pomocą. 

1Kor.11:10 Przeto=> Aby pokazać, że Kościół znajduje się pod władzą Chrystusa. 
Władzę=> Znak władzy. 
Dla aniołów=> Starszych, którzy wyobrażają Głowę. 

1Kor.11:12 Wszystkie rzeczy=> Zależność obydwóch stron. 

1Kor.11:16 Obyczaju=> Stanowczego prawa. 

1Kor.11:18 Schodzicie=> "Sunerchomai", jeden z 32 wyrazów greckich, które znaczą: "przyjdź". 
Rozerwania=> Czynione przez sekciarzy. 

1Kor.11:19 Doświadczeni=> Od Boga, ponieważ wytrzymali próbę stojąc mocno w wierze. 

1Kor.11:20 Wieczerzy Pańskiej=> Wyraz grecki tu użyty znaczy posiłek wieczorny. 

1Kor.11:22 Nie mają=> Nie posiadają bogactw. 

1Kor.11:23 Wziął chleb=> "Jam jest chleb żywota", Jan 6:48. 

1Kor.11:24 Ciało moje=> Ciało pozafiguralnego Baranka. Pan Jezus nie mógł mieć na myśli ażeby to miało 
być Jego literalne ciało, ponieważ On był jeszcze w ciele. 

1Kor.11:25 Wziął kielich=> Wyobraża zgniecenie grona winnego jako krew jagody, tak podobnie krew 
Chrystusa była wylaną, ofiarowaną, a również i nasze życie z Nim. 
Nowego Testamentu=> Przymierza Restytucji. Nowe Przymierze nie może wejść w życie dopóki 
kielich Pański - cierpienia - nie zostanie wypity do dna w śmierci przez ostatnich członków Jego 
Ciała. 
Krwi mojej=> Ustanowiony z powodu przelewania mojej krwi. 
To czyńcie=> Obchodźcie pamiątkę przejścia (ze śmierci do życia). 
Pić będziecie=> Jako doroczną pamiątkę śmierci Chrystusa, naszego Baranka Wielkanocnego. 
Pamiątkę moją=> A nie pamiątkę wyswobodzenia z Egiptu. 

1Kor.11:26 Opowiadajcie=> Oświadczajcie podstawę waszych nadziei i zaufania. 
Ażby przyszedł=> Aż ostatni członek "ciała" zostanie przyłączony do Głowy. 

1Kor.11:29 Pije niegodnie=> Niedbale, jak to czynią nieofiarowani lub taki, któremu zostało zabronione pić 
przez zgromadzenie według przepisu Pańskiego (w usunięciu go ze społeczności). 
Sąd je i pije=> Sąd przed Bogiem i jego własnym sumieniem. Odstąpienie od Pana jeśliby trwało 
długo, to nastąpiłoby potępienie, wtóra śmierć (dla spłodzonych z ducha świętego tylko obecnie. 
Dla wszystkich innych dopiero w przyszłości, po wejściu w życie Nowego Przymierza wtóra 
śmierć mieć będzie swoją działalność). 

1Kor.11:30 Dlatego=> Z powodu nie wypełnienia i złamania waszego przymierza z Chrystusem. 
Słabych=> Duchowo i fizycznie. Fizyczna słabość powinna służyć za naukę i być pomocną do 
reformy życia. 

1Kor.11:31 Rozsądzali=> Greckie słowo "diakrino" oznacza: zupełne rozpatrywanie, krytykowanie, 
strofowanie, naprawianie. 
Siebie=> Greckie słowo "heauton", jak w wyrażeniu: "nie od siebie będzie mówił". Jeżeli 
jesteśmy z tej klasy, to spojrzenie jest dostatecznym napomnieniem. 
Sądzeni=> Greckie słowo "krino" to próbne sądzenie, karanie, strofowanie od Pana. 



______________________  
MANNA - 22 MARCA 
---------------------- 
Upewnienie chrześcijan co do swoich zysków i strat oraz tego jak, kiedy i gdzie one mają 
miejsce w naszej ciągłej walce ze światem, ciałem i szatanem, z pewnością będzie korzystne dla 
wszystkich, którzy szczerze prowadzą taki rachunek, by podobać się Panu. Duchowi Izraelici w 
każdym dniu i o każdej godzinie mają żyć w bliskości swego Najwyższego Kapłana. Odwołujmy 
się zawsze do krwi drogiego Odkupiciela, w celu oczyszczenia najmniejszej plamy na sumieniu, 
aby w taki sposób szaty sprawiedliwości przypisanej przez naszego drogiego Pana nie zostały 
zabrudzone, ale abyśmy przez usunięcie najmniejszej nawet plamki mogli je zachować bez 
"zmazy, albo zmarszczku, albo CZEgo takiego". 
---------------------- 

1Kor.11:32 Gdy sądzeni=> Greckie słowo "krino" oznacza próbne sądzenie. 
Ćwiczeni od Pana=> Karani przez Pana przeważnie przez doświadczenia wynikające z naszych 
złych postępków. 
Potępieni=> Greckie słowo "kata - krino" oznacza: wystawieni na próbę. 
Ze światem=> W Tysiącleciu. "Zmiłuje się nad nim, jak zmiłowywa się ojciec nad synem swoim, 
który mu służy", Mal.3:17. 
 
Zobacz w.31 - MANNA 

1Kor.12: 4 Tenże duch=> Święty wpływ. 

1Kor.12: 5 Posługi=> Działalności. 
Tenże Pan=> Wylał swój święty wpływ. 

1Kor.12: 6 Tenże Bóg=> Źródło tego wpływu. 
Wszystko=> Działa wszystko między wszystkimi. 

1Kor.12: 7 Objawienie=> Jeden lub więcej darów. 
Dane=> Dary były udzielane wierzącym za czasów apostołów w celu utwierdzenia Kościoła. 
Każdemu=> Ale w Chrystusie tylko. 

1Kor.12: 9 Drugiemu dar=> A mimo to, ten co otrzymał ten dar, mógł być jako "cymbał brzmiący" (jeżeli nie 
rozwijał w sobie owoców ducha świętego za pośrednictwem posłuszeństwa Bogu). 

1Kor.12:10 Rozeznawanie=> Ten dar okazał apostoł Piotr w sprawie Ananiasza i Safiry. 

1Kor.12:12 Jako ciało=> Nasze stanowisko przed Bogiem nie jest jako jednostki, ale części; jednostką jest 
Chrystus. 
Tak=> Tak jedno ciało (Kościoła Chrystusowego) składa się z wielu członków. 
I Chrystus=> Którego Jezus jest Głową utrzymujący kontrolę, za które to członki On myśli, stara 
się, zaopatruje je i używa różne członki, ażeby służyły jedne drugim. 

1Kor.12:13 Jednego ducha=> Tak Żydzi, jako i poganie podczas Zielonych Świąt otrzymali. 

1Kor.12:14 Ciało=> Chrystusowe. 
Nie jest=> Nie jedynie Jezus, Głowa mistycznego ciała. 
Lecz wiele=> Wszystkie członki są potrzebne, żaden nie powinien być wzgardzony. To było 
tajemnicą zakrytą od wieków i dotąd jest tajemnicą dla wszystkich oprócz świętych. 

1Kor.12:18 Bóg ułożył=> Członki w ciele tak, aby jeden drugiemu mógł być jak najbardziej użyteczny. Wielu 
ustanawia samych siebie. Szatan też mawiał w sercu swoim: "Wstąpię nad gwiazdy i wywyższę 
stolicę moją", Izaj.14:13,14. 
Każdy=> Nawet Jezus. Nasz Pan nie ustanowił sam siebie za Najwyższego Kapłana. "Nikt sobie 
tej czci nie bierze", Żyd.5:4. "Bóg dał Onego (Jezusa) za Głowę całemu Kościołowi, który jest 
Jego (mistycznym) Ciałem", Efez.1:22,23. 
______________________  
MANNA - 8 MARCA 
---------------------- 
Żaden członek Ciała Chrystusowego nie może powiedzieć, że nie potrzebuje drugiego członka i 
żaden członek nie może powiedzieć, że nie ma niczego takiego, CZEgo by on nie mógł zrobić w 
służbie dla Ciała. Pod przewodnictwem naszej chwalebnej Głowy, każdy członek, który jest 
napełniony Jego Duchem, pragnąc Mu służyć, może być użyteczny. A kiedy nastąpi czas 
nagradzania, to kto wie, ile z użyteczności Pawła i Apollosa będzie przypisane niektórym 
pokornym jednostkom, takim jak Akwilas i Priscilla, które różnymi sposobami usługiwały i 
zachęcały, a także podtrzymywały swych zdolniejszych braci w Pańskim dziele. 
---------------------- 

1Kor.12:23 Poczciwość=> Starając się pokryć ich zmazy, pomóc i ulżyć im. 

1Kor.12:25 Jednakie staranie=> Jako najmniej znaczącym członkom, tak również najwięcej zaszczytnym. 



Jedne o drugie=> Starając się zachęcać i wzmacniać wszystko, co jest dobre, a zniechęcać do 
tego, co nie jest pożądane, przykrywając płaszczem miłości wady i zboczenia. 

1Kor.12:26 ______________________  
MANNA - POMOC 
---------------------- 
=> Każdy chrześcijanin, w zależności od tego w jakiej mierze jest w harmonii z Głową i Jej 
duchem miłości, gotów będzie do działania. Czasami w wypadku naszych ludzkich ciał ręka 
może pośpieszyć z pomącą zranionemu członkowi tak szybko, że wydaje się niemożliwe, iż, aby 
była skierowana ku udzieleniu pomocy, informacja wędruje najpierw do głowy, która wydaje 
rozkaz działania. Podobnie jest z uczniami Chrystusa. Ci, którzy są w całkowitej bliskości i 
sympatii z Głową, z Panem, pozostają z Nim w większym stopniu w :jednym duchu", Oni tak 
pragną czynić Jego wolę i są tak doskonale poinformowani jaka jest Jego wola, że czasami 
wydaje się, iż działają prawie automatycznie, gdy chodzi o udzielanie pomocy słowem lub 
uczynkiem, czy też w inny sposób tym, z którymi mają łączność. 
---------------------- 

1Kor.12:27 Ciałem Chrystusa=> "Którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa", Rzym.6:3. 

1Kor.12:28 Postanowił=> Bóg dogląda i nadzoruje, lecz nie zostawia skutków, aby ludzie załatwiali za 
Niego. 
W zborze=> Greckie słowo "ecclezia", Ciało Chrystusowe jako pomoc dla wszystkich, którzy nie 
opuszczają społecznego zgromadzania się. 
Proroków=> Oratorów, mówców. 
Nauczycieli=> Dary apostołowania, mówienia i nauczania dotąd jeszcze są praktykowane w 
Kościele. 
Pomocników=> Każdy członek zgromadzenia powinien czuwać, ażeby mógł być pomocny. 

1Kor.12:31 Starajcie się=> Nie dla własnej chwały, lecz dla dobra i zbudowania (ludu Bożego). 
Lepsze dary=> "Lecz najwięcej abyście prorokowali", 1 Kor.14:1. 
Zacniejszą drogę=> Aby dojść do stanowiska przed obliczem Bożym. Jest to coś lepszego, 
aniżeli dary duchowe, nauczycielskie. 

1Kor.13: 1 Miłości=> Greckie słowo "agape" znaczy bezinteresowną miłość. Jest to podobieństwo Boże w 
sercu, myśli i uczynku. 
Cymbał brzmiący=> Dary ducha nie zastąpiły owoców ducha świętego. 

1Kor.13: 2 Miał dar=> Wielu w pierwotnym Kościele chociaż posiadało dary ducha, to jednak im brakowało 
pieczęci i świadectwa ducha. 
Niczym=> Jedynie zerem, ale nie człowiekiem Nowego Stworzenia. 

1Kor.13: 3 Miłości=> Która by kontrolowała pobudkę. 
______________________  
MANNA - 15 LIPCA 
---------------------- 
W wypełnianiu naszych obowiązków wobec drugich nie mamy zapominać, że pieniądze nie są 
jedyną rzeczą, której ludzie bardzo potrzebują - niektórzy nie potrzebują pieniędzy, lecz 
potrzebują miłości i sympatii. Nasz Pan był jednym z takich. Jego serce pełne miłości znajdowało 
stosunkowo mało towarzyskości w mniej lub więcej plugawych umysłach, nawet pośród 
najszlachetniejszych z upadłej rasy, reprezentowanych przez Jego Apostołów. Zdaje się, iż w 
Marii znalazł głębię miłości i oddania, co było dla Niego zapachem słodkiego kadzidła, 
pokrzepieniem, orzeźwieniem i wzmocnieniem. Maria też widocznie bardziej niż inni oceniła 
wielkość charakteru Mistrza. Ona nie tylko rozkoszowała się siadywaniem u Jego stóp, by się 
uczyć od Niego, lecz także miała przyjemność w manifestowaniu Jemu, z wielkim nakładem 
pieniędzy, swego oddania i swej miłości. 
---------------------- 

1Kor.13: 4 Cierpliwa=> "Uważajcie jakim był Ten, który podejmował od grzeszników przeciwko sobie 
sprzeciwianie, abyście osłabiwszy w umysłach waszych nie ustawali", Żyd.12:3. 
Dobrotliwa=> Dla złych, "albowiem On dobrotliwy jest przeciw niewdzięcznym i złym", Łuk.6:35. 
"Przez ten świat przejdę tylko jeden raz; przeto jeżeli mogę uczynić cos dobrego lub wyrządzić 
jakąkolwiek dobroć człowiekowi, dajcie mi możność uczynic to teraz; nie pozwólcie mi zwlekać, 
lub zaniedbać, bo tą drogą już więcej przechodzić nie będę". 
Nie zajrzy=> Nie zazdrości drugim powodzenia; nie narusza niczyich praw ani sławy, lecz stare 
usposobienie w nas pobudza do zazdrości. 
Nie chełpi się=> Pokorny nie przechwala się; stara się zachować człowieka od głupstw i 
popełniania niedorzeczności, gdy się kto pnie na stanowisko, które później wykaże, że nie 
posiada do tego zdolności ani odpowiedniej kwalifikacji. 
Nadyma się=> Bo widzi tylko wady drugich, a ślepy na wady własne. 



Nie nadyma=> Nigdy nie stara się, by swoją świetnością zaćmić innych. 
______________________  
MANNA - 26 SIERPNIA 
---------------------- 
Obowiązkiem ludu Bożego nie jest wskazywanie na wszystkich grzeszników, jakich można 
spotkać na ulicy, tak jak niewłaściwym jest mówienie wszystkim brzydkim osobom o tym, że brak 
im urody. Uprzejmość zawsze jest składnikiem chrześcijańskiego charakteru. W świecie może 
ona być politurą, lecz u chrześcijanina nie stanowi jedynie ogłady, lecz raczej przedstawia 
prawdziwe uczucia serca, rozwijane w oparciu o ducha żywota, miłość. Miłość prowadzi do 
uprzejmości, cierpliwości, dobroci itp., a nawet w wypadku nieposłuszeństwa zawaha się 
wypowiedzieć jakieś nieuprzejme słowo i tak będzie postępować, o ile na to pozwoli obowiązek. 
---------------------- 

1Kor.13: 5 Nic nieprzystojnego=> Nieumiarkowanego. Unika nadzwyczajnych wymagań, lub krańcowych 
sposobów. Pycha jest korzeniem, z któego wyrasta najwięcej rzeczy nieprzystojnych. Gburowate 
obchodzenie się jest własnością tych, któzy myślą o sobie, że są czymś więcej od innych 
intelektualnie lub finansowo. 
Nie szuka swego=> Greckie słowo "heautou", jak w wyrażeniu: "Nie od siebie mówić będzie". 
Tego, co do niej nie należy, raczej woli dodać, niż ująć czyjej sławy lub zaszczytu. 
Nie porywcza=> Dobrego usposobienia, temperamentu. Nie porywcza do gniewu, do 
zajątrzenia, nie przychodzi do pasji, w której okazuje się wrogie spojrzenie i słowa. 
Nie myśli złego=> Jest bez zdrady. Nie przyjmuje złych opowiadań, nie ma zawziętości, nie 
przyjmuje skarg na drugich, lecz jednak może powstrzymać swoją serdeczność do czyniących 
zło, a to dla ich własnego dobra. Posądzenia są jej obcymi. 
______________________  
MANNA - 24 MAJA 
---------------------- 
nie jest porywcza do gniewu=> Jakkolwiek wrodzona deprawacja, dziedziczność i zaburzenia 
nerwowe mogą być powodem drażliwego usposobienia, małomówności i przewrażliwienia, to 
jednak każde serce napełnione Pańskim Duchem musi się sprzeciwiać tej skłonności do zła w 
swoim ciele i musi przeciwko niej prowadzić dobry bój wiary. Nie można powiedzieć, że "to jest 
mój zwyczaj", ponieważ wszystkie zwyczaje upadłej ludzkiej natury są złe. Obowiązkiem nowej 
natury jest przezwyciężać starą naturę, tak w tym, jak i we wszystkich innych uczynkach ciała i 
diabła. Jedynie nieliczni okazują swoim przyjaciołom i domownikom więcej niż tę miarę mocy 
wypływającej z łaski miłości. W miarę wzrastania ta łaska powinna rozwijać w każdym dziecku 
Bożym łagodne usposobienie. 
---------------------- 
______________________  
MANNA - 13 LUTEGO 
---------------------- 
nie myśli nic złego=> Ktokolwiek zaniedbuje Pańskie zakazy dotyczące "złego podejrzewania" 
przygotowuje sieć, w którą sam wpadnie, bez względu na to, jak "ostrożnie" chodziłby w innych 
sprawach. Bowiem serce nasycone zwątpieniem i podejrzeniem wobec swoich współbliźnich jest 
więcej niż w połowie przygotowane do niedowierzania Bogu. Duch skwaszony i zgorzkniały 
toczy walkę z duchem Pańskim, duchem miłości. Jeden z nich zwycięży. Duch zły musi być 
usunięty, bo może pokalać chrześcijanina i spowodować "odrzucenie" go. Z drugiej strony, 
gdyby nowa natura jako "zwycięzca" zwalczyła przeszkody, pokonując złe podejrzenia, to 
połowa walki przeciwko obecnym trudnościom i oblężeniom byłaby wygrana. 
---------------------- 

1Kor.13: 6 Nie raduje się=> Choćby to nawet miało przynieść pewne korzyści. 
Raduje się z prawdy=> W sprawiedliwości, unikając obrzydliwych wyrazów lub czynów, choćby 
to miało przynieść pewną szkodę w sprawach doczesnych. 
______________________  
MANNA - 10 LISTOPADA-------- 
Czy zasady dobra i zła są tak silnie utrwalone w moim umyśle i czy jestem w tak zupełnej 
zgodzie z dobrem, a w opozycji do zła, że nie poprę zła, lecz je potępię, nawet wtedy, gdyby ono 
miało mi przynieść pewną korzyść? Czy jestem w takiej zgodzie z dobrem, z prawdą, że 
mógłbym cieszyć się z Prawdy i z jej powodzenia nawet wtedy, kiedy to obalałoby pewne moje z 
góry ustalone poglądy lub przyniosło szkodę pewnym moim ziemskim interesom? Miłość do 
Boga, którą Apostoł tutaj określa jako ducha ludu Pańskiego, jest miłością wznoszącą się ponad 
samolubstwo, a opartą i utwierdzoną na zasadach, które codziennie powinny być coraz 
wyraźniej dostrzegane i zawsze ściśle przestrzegane za wszelką cenę.   



-------- 

1Kor.13: 7 Okrywa=> Płaszczem sympatii. 
Wierzy=> Wszystkim, co mają dobrą intencję. 
Spodziewa się=> Nie zgadza się z myślą zupełnego zepsucia i nie łatwo się zniechęca. 
Cierpi=> Przebacza siedemdziesiąt razy po siedem. 

1Kor.13: 8 Zniszczeją=> Będąc zastąpione przez edukację, wyćwiczenie w Prawdzie, w znajomości 
Pańskiej i w łasce ducha świętego. Nie będą więcej potrzebne Kościołowi do przedstawiania 
światu. 
Umiejętność=> Szczególnie natchniona. 
W niwecz=> Ustała ze śmiercią apostołów. 

1Kor.13:10 Doskonałego=> Doskonałe duchowe ciało na podobieństwo uwielbionego Ciała Chrystusa. 
Tedy to=> Duch miłości, stan spłodzenia. 
Po części=> To, co było początkowo mniej lub więcej samolubne, obciążone różnymi 
przeszkodami ciała. 

1Kor.13:11 Dziecięciem=> W pierwotnym stopniu rozwoju chrześcijańskiego życia. 
Mężem=> "Onego nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i 
świętobliwości Prawdy", Efez.4:24. 

1Kor.13:12 W zwierciadle=> Nie jasno, gdyż dawne zwierciadła dawały bardzo słabe odbicie. 
Poznam=> Licząc w to przyszłe rozpoznanie przyjaciół. 

1Kor.13:13 Teraz zostaje=> Lecz nie cudowne "dary", lecz wzrost i rozwój "owoców ducha". 
Miłość=> Ponieważ wiara się skończy, gdy ujrzymy i poznamy sprawy doskonale. Nadzieja 
również się skończy, gdy urzeczywistnią się wszystkie nasze nadzieje. 
______________________  
MANNA - 23 SIERPNIA 
---------------------- 
Miłość będąc najwyborniejszą rzeczą, jest jednocześnie najbardziej trwałą. Czyż wiara 
faktycznie nie spełni się, gdy osiągniemy zupełną wiedzę i ujrzymy to, CZEgo się spodziewamy? 
Czyż nadzieja nie skończy się, gdy urzeczywistnią się nasze wszystkie nadzieje i zostaniemy 
właścicielami bogactwa obietnic naszego Niebiańskiego Ojca? Jednakże miłość nigdy się nie 
skończy, tak jak nie miała początku. Bóg jest miłością i jak On jest bez początku, tak miłość jest 
bez początku, gdyż jest Jego charakterem, Jego usposobieniem i jak On trwa wiecznie. Tak, 
miłość będzie trwała wiecznie! 
---------------------- 

1Kor.14: 1 Starajcie się=> Uprawiajcie w sobie. 
Byście prorokowali=> Mogli publicznie głosić Słowo Boże. 

1Kor.14:12 Duchowe=> Greckie słowo "pneuma". 

1Kor.14:16 Rzecze: Amen=> Właściwa rzecz, ażeby według rady apostoła czynić, bo modlitwa powinna być 
tak sformułowaną, ażeby słuchający mógł na końcu modlitwy powiedzieć: Amen. Modlitwę na 
głos odmawia się na korzyści innych słuchających. 

1Kor.14:22 Za cud=> Greckie słowo "seemion" znaczy: dowód. Dar obcych języków dany był apostołom dla 
ludzi niewierzących, aby ich uwagę przyciągnąć do Kościoła i jego zwyczajów. Dar ten jako i 
inne tego rodzaju ustały, gdy Kościół się utwierdził w wierze i świat o nim się dowiedział. 
Którzy wierzą=> Grzesznicy powinni mieć wolność wstępu na zebrania, ale nie powinni być 
molestowani (lecz pozostawieni w spokoju). 

1Kor.14:29 Dwóch lub trzech=> Aby nie było zanadto rozmaitości na jednym zebraniu (gdyż przemęczony 
umysł nie zezwala na odpowiednie wykorzystanie kazań lub wykładów w przyswojeniu treści). 

1Kor.14:34 Aby mówiły=> Na zwykłych zebraniach (badaniach beriańskich, modlitwach, śpiewach, itp.). 

1Kor.14:35 Tylko do was=> Tym sposobem nie daje wam prawa zmieniać lub poprawiać Słowa Bożego, w 
jakim bądź szczególe. 

1Kor.14:40 Wszystko porządnie=> A szczególnie wybór starszych. 

1Kor.15: 3 Chrystus umarł=> To powinno być jako próba chrześcijańskiej społeczności. On nie cierpiał 
wiecznych mąk, same cierpienia nie spłaciłyby okupu. 
Za grzechy=> "Nie tylko nasze, ale za grzechy wszystkiego świata", 1 Jana 2:2. 

1Kor.15: 4 Zmartwychwstał=> To nie znaczy, że Pan Jezus po śmierci powrócił z "raju". 
Dnia trzeciego=> W naznaczonym czasie. 

1Kor.15: 5 Kiefasa=> Tu Jezus trzeci raz ukazał się po swoim zmartwychwstaniu. 
Widziało dwunastu=> Piąte ukazanie się Jezusa po zmartwychwstaniu. 

1Kor.15: 6 Widziany=> Jego dziewiąte ukazanie się po zmartwychwstaniu. 
Od pięciuset braci=> To wskazuje na zainteresowanie się większej jeszcze liczby niż ta. 
Dotąd=> Do czasu, w którym apostoł pisał ten list. 
Zasnęli=> W śmierci, wyczekując poranku zmartwychwstania. 



1Kor.15: 7 Od Jakuba=> Podczas dziesiątego ukazania się Jezusa. 
Od wszystkich=> Przy jedenastym ukazaniu się Jezusa, gdy wstępował do nieba. 

1Kor.15: 8 Na ostatek=> Jako chwalebna duchowa istota. 
I mnie=> Na drodze do Damaszku. 
Płodowi=> Jakoby narodzonemu. 
Poronionemu=> Narodzonemu przed czasem. Przed tym czasem, gdy będzie mógł być widziany 
tak, jako jest. 

1Kor.15:12 Zmartwychwstania=> Jedna z największych doktryn Nowego Testamentu. Chodzi o umarłych, a 
nie tylko ich ciał. 

1Kor.15:13 Zmartwychwstanie=> Jest podstawą wszystkich nadziei przyszłego żywota. 

1Kor.15:14 Nie wstał=> To znaczy, że jeszcze Jezus jest dotąd umarłym. 
Daremna wiara nasza=> Dlatego, że umarły Chrystus nie może nic wiedzieć, ani może komu co 
pomóc. 

1Kor.15:15 Fałszywymi=> Złymi, zwodzicielami, zamiast od Boga naznaczonymi posłannikami. 
Chrystusa wzbudził=> Bóg, bo sam siebie nie mógłby wzbudzić. 

1Kor.15:16 Umarli=> Jeżeli nie powstaną, to i Jezus śpi w grobie. 

1Kor.15:17 Daremna=> Jest nadzieja nasza, jeżeli Chrystus jest jeszcze umarłym. 

1Kor.15:18 Poginęli=> Wszyscy zmarli ludzie, jeżeli nie ma powstania umarłych. 
Zasnęli=> W śmierci oczekując poranku zmartwychwstania. Słowo "poginęli" z greckiego 
"apollomee", znaczy: zniszczeni, są bez nadziei przyszłego żywota gdziekolwiek i jakiegokolwiek 
rodzaju. Słowo Boże jest przeciwne do nauki szatana o ludzkiej nieśmiertelności. Jest też w 
przeciwieństwie do spirytyzmu. Jeżeli zmarli znajdowali się w raju lub w niebie, to jak apostoł 
mógł użyć takiego wyrażenia, że "zginęli"? 

1Kor.15:19 Nadzieje w Chrystusie=> Ale gdyby nasza radość polegała jedynie na okolicznościach i 
warunkach doczesnego życia, to byśmy byli najnędzniejszymi. 
Najnędzniejszymi=> Dlatego pozbywamy się naszych małych przyjemności i korzyści, jakie 
możemy otrzymywać w doczesnym życiu. 

1Kor.15:20 Pierwiastkiem=> Nikt przed Jezusem nie zmartwychwstał. "Będąc pierwszym 
zmartwychwstania", Dz.Ap.26:23. "Pierworodnym między wieloma braćmi", Rzym.8:29. Nikt 
przedtem nie wstąpił do nieba. Wzbudzenie córki Jaira, Łazarza, syna wdowy, nie było 
zmartwychwstaniem, ani żadne inne wzbudzenie umarłych, o których wspomina Pismo Święte. 

1Kor.15:21 Przez człowieka=> Doskonałego. 
Śmierć przyszła=> Moralne, umysłowe i fizyczne zdegradowanie, po czym przychodzi zupełne 
zniszczenie. Śmierć nie jest przyjacielem, lecz wrogiem. Pierwszy człowiek doskonały nie mógł 
być odkupiony przez co innego, jak jedynie przez doskonałego człowieka. Jedynie przez okup, 
którego dał "człowiek Chrystus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich", 1 Tym.2:6. 
Powstanie=> Greckie słowo "anastasis" znaczy zupełne przywrócenie wszystkiego, co było 
utracone. Zupełny powrót do doskonałości i podobieństwa Bożego, jakie pierwszy człowiek 
posiadał. 

1Kor.15:22 W Adamie umierają=> Tracą życie zupełnie nie przez Ewę, ponieważ życie pochodzi od ojca. 
Tak w Chrystusie=> Wszyscy, co są w Chrystusie. Zły człowiek, gdy umiera bez Chrystusa, nie 
powstanie w Chrystusie, jak niektórzy wnoszą przez błędne wyrozumienie tego tekstu. 
Ożywieni=> Otrzymają życie w pełnej mierze. 

1Kor.15:23 Ale każdy=> Ten, co będzie wzbudzony. 
W rzędzie=> W kolejności. Ojcowie święci będą odrębną klasą pośród ludzkości. Z tego można 
wnosić, że są stopnie zbawienia, wyższe i niższe. 
Chrystus=> Głowa i Ciało. Chrystus jako pierwszy przed wszystkimi. 
Pierwiastek=> Poziomki są pierwszym owocem w sezonie, zaś pierwsze z nich dojrzałe, byłyby 
pierwszymi przed innymi. 
A potem=> Podczas tysiącletniego panowania Chrystusa wszyscy, którzy będą wierzyć w tym 
czasie Jego obecności. 

1Kor.15:24 Potem=> Gdy dokończy dzieła odkupienia rodu ludzkiego, przyprowadzając wielu synów do 
chwały i zniszczy wszystkich niegodnych żywota, napełni ziemię doskonałymi ludźmi 
rzeczywiście, a nie z przypisaną doskonałością usprawiedliwienia do żywota przez 
posłuszeństwo. 
Będzie=> Ten wyraz nie znajduje się w żadnym rękopisie. 
Koniec=> Dzieła restytucji, koniec panowania jako Pośrednika, gdy dopełni swego dzieła. 
Gdy odda=> Gdy przygotuje "drogę Pańską". 
Królestwo Bogu=> Którego jest Królestwo i będzie ustanowione i prowadzone Jego mocą. 
Ojcu=> Oddając je rodzajowi ludzkiemu jako przedstawicielowi Boga, a co było pierwotnie 
zamierzone od Boga Ojca, by miała ludzkość tę sławę. 



Zniszczy=> Wszystkich przeciwników Boga i Jego sprawiedliwego prawa. 

1Kor.15:25 Królować=> Chrystus musi królować bez żadnej wątpliwości, gdyż plan Boży nie może upaść w 
najmniejszym szczególe. 
Nieprzyjaciół=> Wszystkich przeciwników i wszystko, cokolwiek stanęłoby w drodze do restytucji, 
którą ma Chrystus wykonać. 
Pod nogi Jego=> (Pod władzę Boga). Ma to znaczyć usunięcie wszelkiej opozycji i tylko 
sprawiedliwi trwać będą na wieki. Później nikt nie będzie mógł żyć, kto by nie uznawał i nie czynił 
woli Stwórcy. 

1Kor.15:27 Bo On=> Bóg Jehowa, odwieczny Ojciec. Moc Jego sprowadzi zwycięstwo Chrystusa w 
Tysiącleciu. 
Wszystko=> Licząc w to i Kościół prawdziwy. 
Pod nogi=> Chrystusa Pana. 
Gdy mówi=> Bóg Jehowa. 
Że Mu=> Chrystusowi są poddane na tysiąc lat. 

1Kor.15:28 Rzeczy poddane=> Ziemskie, niektóre przez nawrócenie się, niektóre przez zniszczenie. 
I sam Syn=> Poddany Ojcu, Bogu Jehowie będzie. 
Poddał=> Bóg pod Chrystusa władzę. 
Wszystkim=> Znaczy uniwersalnie uznanym za Władcę świata. 

1Kor.15:29 Chrzczą nad umarłymi=> "Pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierć", Rzym.6:4. (Poświęcają się 
na korzyść umarłego świata). 

1Kor.15:31 Umieram=> "Droga jest przed oczyma Pańskimi śmierć świętych Jego", Ps.116:15. 

1Kor.15:32 Z bestiami=> Rozgniewane pospólstwo. 

1Kor.15:33 Psują obyczaje=> Skłonność do słuchania profanacji i słów nienawistnych, które sprawiają 
stopniowo to, że nasze serce staje się nieczułe i bez sympatii. 

1Kor.15:37 Co siejesz=> W śmierci. 
Ziarno=> Gdy siejesz, jest innej natury. Jeżeli siejesz pszenicę, wyrośnie pszenica, siejesz 
kąkol, on wyrośnie. 

1Kor.15:38 Ale Bóg daje=> Przy zmartwychwstaniu duszę, czyli istotę, która ma być przywróconą. 
Ciało=> Nowe ciało (nie to, co poszło do grobu). 
Własne ciało=> Własny jego rodzaj ciała. Ten osobnik, co powstanie z umarłych, będzie tej 
samej natury, gdy umarł. Kościół otrzyma duchowe ciało, świat ludzkie ciało, lecz nie te same, 
które umarło. 

1Kor.15:40 Ciała niebiańskie=> My wiemy jakie jest ciało ziemskie, ponieważ je posiadamy; ono składa się z 
ciała, krwi i kości, natomiast niebiańskie, czyli duchowe ciała, nie są tej samej kompozycji, lecz 
zupełnie innej. Ciała niebiańskie są niewidzialne dla oka, oprócz tego, co mamy objawione dla 
oczu wiary przez ducha Słowa Prawdy. 
Chwała ziemskich=> Która została utracona przez grzech Adama. 

1Kor.15:41 Gwiazda od gwiazdy=> Nagrody nie będą wszystkie jednakowe co się tyczy sławy i czci. 
Jednemu była dana władza nad "pięcioma miastami", drugiemu nad "dziesięcioma". 
W chwale=> W stanowisku, piękności i obiegu. 

1Kor.15:42 Powstanie=> Najpierwsze, główne, najlepsze zmartwychwstanie. 
Umarłych=> Szczególnych umarłych, Nowe Stworzenia. 
Skazitelne=> Skalane przez grzech. 
Nieskazitelne=> Greckie słowo "aptharsia" znaczy stan, w którym śmierć nie jest możebną, coś, 
co nie może być zniszczone. 

1Kor.15:43 Wsiane=> W śmierci. 
W niesławie=> W troskach, smutkach, w ranach, itp. 
W słabości=> W niedoskonałości. 
W mocy=> W doskonałości Nowego Stworzenia. 
Cielesne=> Ciało ludzkie, literalne ciało ziemskie. 
Wzbudzone=> Ktokolwiek będzie miał udział w pierwszym zmartwychwstaniu, będzie 
wzbudzony. 
Duchowe=> Greckie słowo "pneumatikos" oznacza: duchowe ciało z usunięciem najmniejszego 
znaku, żeśmy należeli i mieli udział w upadku Adamowym. Teoria, że duchowa istota może być 
wszędzie o jednym czasie - wszechbędąca=> nie ma podstawy Pisma Świętego i jest błędną. 
Naturalne i duchowe ciało nie istnieje w jednym i tym samym czasie tu i tam. 

1Kor.15:44 Cielesne=> Ludzkie ciało przy zmartwychwstaniu pozostanie ciałem ludzkim, ziemskim, 
przystosowanym do warunków ziemskich. Ziemskie zmartwychwstanie w swoim czasie dopiero 
nastąpi. 
Duchowe=> Szczególne duchowe zmartwychwstanie dla Kościoła. Nie możemy sobie wyobrazić 
Boga Ojca, lub Jezusa Chrystusa bez ciała jakiegokolwiek rodzaju. 



1Kor.15:45 Adam=> Przed nim nie było żadnego człowieka. 
Duszę żywą=> Istotę żyjącą. 
Pośledni=> Wtóry Adam. "Korzeń" lub Dawca życia. 
Duchem ożywiającym=> Istota duchowa dająca życie. 

1Kor.15:46 Duchowe=> Greckie słowo "pneumatikos", duchowe ciało. 
Cielesne=> Ziemskie ciało. 

1Kor.15:47 Ziemski=> W żadnym sensie istota duchowa. Energia Stwórcy działając na ziemskie substancje 
wytworzyła człowieka. Ta sama siła działając na substancje duchowe wytworzyła aniołów. 
Wtóry człowiek=> Wtóry Adam. 
Sam Pan=> To nie Logos, ani człowiek Jezus Chrystus. 
Z nieba=> To Chrystus przy wtórej swej obecności, już nie z ziemi ziemski i nie mający więcej 
łączności z pierwszym Adamem. 

1Kor.15:48 Jaki ziemski=> Jakim był pierwszy Adam. 
Tacy też=> Takim też będzie ich zmartwychwstanie. 
Ziemscy=> Rodzaj ludzki w ogólności. 
Jaki niebiański=> Chrystus w chwale. 
Tacy też=> Takim będzie też ich zmartwychwstanie. 
Niebiańscy=> Stan duchowy. 

1Kor.15:49 Nosili=> Kościół. 
Wyobrażenie=> Ciała ziemskie. 
Ziemskiego=> Ojca Adama. 
My będziemy=> Kościół będzie, chyba, że ktoś odpadł. 
Nosili=> Duchowe ciała. "Gdy się ocucę nasycony będę obrazem oblicza Twego", Ps.17:15. 
Niebiańskiego=> Pan z nieba, wtóry Adam. 

1Kor.15:50 Ciało i krew=> Człowieczeństwo. "Co się narodziło z ciała jest ciałem", Jan 3:6. Nasz Pan teraz 
nie jest ciałem i krwią, i my musimy być uczynieni podobnymi duchowego stanu, by odziedziczyć 
z Nim sławę w Królestwie. 
Nie może=> Bo "duch nie ma ciała i kości", Łuk.24:39. 
Królestwa Bożego=> "Jeśliby się kto nie narodził z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa 
Bożego", Jan 3:5. 
Nieskazitelne=> Greckie słowo "aptharsia", to co nie może być zniszczone. 

1Kor.15:51 Nie zaśniemy=> W śmierci na czas dłuższy (tyczy Małego Stadka), by oczekiwać 
zmartwychwstania. Umrzeć jest jedna rzecz, zaś być w stanie bezprzytomnym, jest zupełnie co 
innego. 
Będziemy=> Tak żywi, jak i ci, co umarli święci. 
Przemienieni=> Przez śmierć, zniszczenie ziemskiego naczynia - ciała. Nie zasną na dłuższy 
czas, lecz w chwili śmierci otrzymają zmartwychwstanie jako część Chrystusa. Zostaną 
uczynieni uczestnikami Boskiej natury i niewidzialnymi dla ludzi istotami, podobnie jak jest 
niewidzialny Bóg i aniołowie. Ci, co nie zostaną przemienieni do stanu duchowego, nigdy Boga 
oglądać nie będą. 

1Kor.15:52 Prędko=> Po chwili śmierci nastąpi chwila przemiany. 
Zatrąbi=> Podczas okresu zwanego trąbą Bożą, siódmą trąbą, wyobrażoną przez trąbę 
jubileuszową. 
A umarli=> Kościół. 
Nieskazitelni=> Greckie słowo "apthartos" znaczy to, co nie może być zniszczone. 

1Kor.15:53 Nieskazitelność=> Greckie słowo "aptharsia", co nie może zginąć, stan, w którym śmierć jest 
niemożliwą. Wszyscy, co będą mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu. 
Nieśmiertelność=> Greckie słowo "athanasia", własność przypisana jedynie Bogu Jehowie, 
Jezusowi Chrystusowi i Jego Kościołowi. 

1Kor.15:54 Nieskazitelność=> Greckie słowo "aptharsia", co nie może zginąć, stan, w którym śmierć jest 
niemożliwą. Wszyscy, co będą mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu. 
Nieśmiertelność=> Greckie słowo "athanasia", własność przypisana jedynie Bogu Jehowie, 
Jezusowi Chrystusowi i Jego Kościołowi. 
Tedy=> Jak tylko Małe Stadko zostanie przemienione do natury Boskiej, zacznie królować i 
błogosławić świat. 
Wypełni=> Zacznie się wypełniać (gdy zobaczymy starożytnych świętych). 
Napisane=> Jako obietnica dla świata. 
Śmierć=> Jest potworem, który połknął ród ludzki. Śmierć nie jest przyjacielem, lecz wrogiem. 
Połkniona=> "Połknie śmierć w zwycięstwie", Izaj.25:8. 

1Kor.15:55 O śmierci=> "Będą śmiercią twoją", Ozeasz 13:14. 



Bodziec twój=> Przy końcu Tysiąclecia grzech i niepoprawni grzesznicy gdy zostaną wytraceni, 
wtedy nie będzie nic takiego, co by spowodowało śmierć. 
Piekło=> Greckie słowo "hades", unicestwienie. "O grobie będę skażeniem twoim", Ozeasz 
13:14. "Bramy piekielne nie zwyciężą go", Mat.16:18. Tłumacze nie starali się właściwie objaśnić 
wyraz "piekło", ażeby czytających trzymać w niepewności względem prawdziwego znaczenia 
Słowa Bożego. 

1Kor.15:56 Bodziec=> Który spowodował śmierć i wszystkie połączone z nią cierpienia. Lecz nie bodziec 
wiecznych mąk. 
Grzech=> Tym sposobem bodziec na śmierć. 

1Kor.15:57 Zwycięstwo=> Wyzwolenie, triumf. 
Przez Jezusa Chrystusa=> Wykonanie zarysów Bożego planu jest złożone w ręce Chrystusa. 

1Kor.16: 2 Odkłada=> Komunizm za dni apostołów nie był z polecenia Boskiego. "Nie bądźcie nikomu nic 
winni". Lud Boży nie ma żyć lekkomyślnie. W miarę naszego powodzenia, możemy udzielać 
innym. Nikt nie powinien być tak szczodrobliwym, ażeby sobie miał szkodzić, lub innych 
przyprowadzić do straty. 

1Kor.16:15 Siebie=> Greckie słowo "heautou", jak w wyrażeniu: "nie będzie mówił sam od siebie". 

1Kor.16:17 Z przyjścia=> Greckie słowo "parousia", obecność. 

1Kor.16:22 Nie miłuje=> Greckie słowo "phileo", miłość obowiązkowa. 
Maran ata=> Ten będzie potępiony na wtórą śmierć, gdy Pan przyjdzie (będzie obecny od 1874 
roku). 

2Kor. 1: 3 Pociechy=> Apostoł Paweł używa wyrazu "pociecha" dziesięć razy w tym i w następnych 
czterech wierszach. 

2Kor. 1: 4 Nas cieszy=> Duchem świętym (który jest pocieszycielem dla ludu Bożego). 
Cieszyć=> "Wszystkich płaczących", Izaj.61:2. 
Ta pociecha=> "Abyśmy przez cierpliwość pism nadzieję mieli". 
Pocieszeni=> "Pocieszajcie jedni drugich tymi słowy", 1 Tes.4:18. "Napominajcie jedni drugich i 
budujcie jeden drugiego", 1 Tes.5:11. 

2Kor. 1: 7 Utrapienia=> "Radujcie się z tego, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego", 1 Piotra 
4:13. 

2Kor. 1: 8 O ucisku=> W czasie zaburzeń pospólstwa w Efezie. 

2Kor. 1:10 Wyrwał=> "Nadzieją, żeśmy zbawieni", Rzym.8:24. 

2Kor. 1:12 Cielesnej=> Mądrości świata, która polega na sobie i sobie przypisuje wszystko. 

2Kor. 1:21 Pomazał=> Uczynił nas (członków Małego Stadka) uczestnikami Pomazańca Pańskiego - 
Chrystusa. 
______________________  
MANNA - 27 CZERWCA 
---------------------- 
Pieczęcią lub znakiem prawdziwego ucznia jest posiadanie Ducha Chrystusowego. Duch ten 
objawia się w trzech formach: (1) przez najwyższą miłość do Boga i radosną lojalność wobec 
Jego sprawy, nawet kosztem cierpień, (2) przez miłość do braci - niesamolubną, szlachetną, 
czystą - pragnienie dla nich dobra, zawsze czujne, by im świadczyć dobro, (3) przez miłość 
współczującą światu, pobudzającą do dobrych uczynków, w miarę sposobności oraz pragnienie i 
wysiłek utrzymania pokoju ze wszystkimi ludźmi. 
---------------------- 

2Kor. 1:22 Zapieczętował=> Naznaczył przez danie ducha świętego. Uczynił na nas odbicie umysłu swego, 
jakby pieczęć. To odbicie staje się coraz głębsze i wyraźniejsze w miarę naszego duchowego 
rozwoju. To jest najważniejsze ze wszystkich doświadczeń chrześcijanina, aby je posiąść. 
Ktokolwiek utracił tę pieczęć, nie będzie miał żadnego udziału w pierwszym zmartwychwstaniu. 
 
Zobacz w.21 - MANNA 

2Kor. 2:10 Szatan=> W którego istnienie wielu nie wierzy. 

2Kor. 2:13 W duchu=> W umyśle. 

2Kor. 2:16 Tym (jednym)=> Z powodu ich złego stanu serca, nasze dobre uczynki są dla nich złym, 
odrażającym odorem. 
Ale onym (drugim)=> Tym, których serca są szczere. 
Wonnością=> Miłym zapachem pociechy i orzeźwieniem. 
Ku żywotowi=> Tacy skłaniają się. Nie ma tu pośredniego miejsca. 
Kto jest sposobny?=> Aby o własnej sile dopiąć żywot wieczny. 

2Kor. 3: 2 Czytają wszyscy=> Gdyż każdy prawdziwy chrześcijan jest chodzącą książką, którą na pewno 
wszyscy ludzie czytają. Szczególnie uczynki ludzi pobożnych strofują niepobożność i 
samolubstwo. 



2Kor. 3: 5 Sposobność=> Zdolność postępowania w przeciwieństwie do zwyczaju światowego. 

2Kor. 3: 6 Sługami=> Greckie słowo "diakonos" oznacza: słudzy. 
Nie litery=> Absolutnego i akuratnego zachowania każdej kreski i joty Prawa jak było wymagane 
przez Zakon Przymierza. 
Litera zabija=> Bezwzględne Prawo Boże, jakie będzie stosowane w Tysiącleciu; gdyby było 
stosowane teraz, to potępiłoby wszystkich. 
Ale duch=> Posłuszeństwa lub usiłowanie zachowania Prawa Bożego. 

2Kor. 3: 9 Potępienia=> Przez Prawo Zakonu. 

2Kor. 3:13 Mojżesz=> Figuruje uwielbionego Chrystusa. 
Zasłonę=> Figuruje ojców świętych. Przedstawia to, że gdy objawiona będzie chwała Pańska, 
chwała duchowych istot nie będzie mogła być widziana, będą zasłonięci. Wyobraża, że cieleśni 
ludzie nie mogą widzieć rzeczy duchowych. 

2Kor. 3:16 Zasłona=> Ciemnoty, pychy i światowej mądrości, których szatan używa, by zasłonić Boski plan 
zbawienia. 

2Kor. 3:17 Ale Pan=> "Chociaż żeśmy znali Chrystusa według ciała, lecz teraz już więcej Go nie znamy", 2 
Kor.5:16. 
Ten duch=> Greckie słowo "pneuma" - niewidzialna, można, duchowa istota. Żywe dla nas 
przedstawienie lub model ducha, czyli usposobienia, jakie powinniśmy posiadać względem 
Bożego prawa. 
Wolność=> Dobrowolne poddanie się pod wolę Bożą, a nie władzę kleru, ciemnoty i przesądu. 
Duch papiestwa jest całkowicie przeciwny. 

2Kor. 3:18 Wszyscy=> Prawdziwi poświęceni, a nie inni. 
Z odkrytym obliczem=> A nie przez zasłonę przesądu patrzymy, lub bojaźni i zabobonów, lub w 
prostocie umysłu i serca. 
W zwierciadle=> Jako odbicie Jego Słowa i w życiu żywego słowa Jezusa Chrystusa. 
Na chwałę=> Wielkości Jego charakteru, jaki będzie objawiony w restytucji dla ludzkości. 
Przemienieni=> W miarę na ile staliśmy się podobni do Jego obrazu. 
Z chwały=> (Już ziemskiego życia) wzrastając coraz więcej na podobieństwo Chrystusa. 

2Kor. 4: 1 Usługiwanie=> Nie panowanie nad królami i narodami, lub staranie się o podniesienie poziomu 
moralnego świata i odrodzenia go, lecz ma być usługiwanie przy zbieraniu wybranego ludu 
Bożego, dając świadectwo światu, kładąc życie dla braci. 
Nie słabiejmy=> Nie czujmy się zniechęceni w pracy Pańskiej. 

2Kor. 4: 2 Chytrze (przebiegle)=> Co niektórzy czynią ku swej krzywdzie i zamieszaniu. 

2Kor. 4: 4 W których=> W pospólstwie przez nieświadomość, a w więcej oświeconych przez samolubstwo. 
Bóg=> Szatan, w którego istnienie wielu nie wierzy. 
Świata tego=> Starego złego porządku rzeczy przez oszukaństwo, błąd, przesąd, przez 
namawianie, by unikać prowadzenia rozmów na temat religii. Przez nauczanie o "trójcy", 
nauczanie przez Chrystian science (wiedza chrześcijańska), przez teozofię (mniemana 
znajomość o Bogu i Jego sprawach przez mistycyzm i okultyzm), przez mesmeryzm (przez 
leczenie magnetyzmem zwierzęcym), przez hypnotyzm i spirytyzm, itp. nauki. 
Oślepił=> Trzyma w złudzeniu, "bo ciemności okrywają ziemię, a zaćmienie narody", Izaj.60:2. 
Częścią misji Chrystusa jest głosić "ślepym przejrzenie", Łuk.4:18. "Otworzą się oczy ślepych", 
Izaj.35:5. 
Zmysły=> U ludzi stanowią pole walki między duchem świętym, a duchem złego. Jedni mniej, 
inni więcej tę walkę prowadzą. 
W niewiernych=> Których oczy zmysłu nie zostały namaszczone maścią Pańską i z tego powodu 
nie posiadają ducha zdrowego zmysłu. W Izraelu była większość takich i tak jest podobnie 
między poganami. 
Światłość oświeciła=> Prawda przyświecała im, by był objawiony prawdziwy charakter i 
chwalebny plan niebiańskiego Ojca. Bez wątpienia Kalwin, Luter, Knox, Wesley byli świętymi dla 
Prawdy, którą głosili i sami ją posiadali, ale nie dla cierpień z powodu ich błędów. 

2Kor. 4: 5 Sługami=> Lecz nie sługami dla świata. 

2Kor. 4: 6 Ponieważ Bóg=> Duch Boży, duch Prawdy. 
Światłość=> "Ten ci był tą światłością prawdziwą", Jan 1:9. "Ścieżka sprawiedliwych jako 
światłość jasna", Przyp.4:18. 

2Kor. 4: 7 Mamy=> Kościół jedynie posiada ten skarb, świat go nie posiada. 
Ten skarb=> Nowy zmysł, lub wolę albo naturę. Umysł odnowiony zgodny z Duchem św. Bożym. 
W naczyniu=> Cieknącym i łatwym do stłuczenia. Niektóre z tych naczyń mogą pomieścić w 
sobie Ducha Bożego więcej od innych. Figuralnie jest pokazane w Przybytku przez słupy złote, 
osadzone w podstawkach miedzianych. 

2Kor. 4: 8 ________________________ 



MANNA - 29 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
(Dotyczy w.8-10) 
Ci, którzy z radością dla sprawy Pańskiej, dla sprawy Prawdy, znoszą w tym życiu największy 
wstyd, największą hańbę, największe próby, największe prześladowania i tym sposobem 
przechodzą doświadczenia najbardziej zbliżone do tych, jakie znosił Mistrz i Wzór, mogą być 
pewni, że proporcjonalnie do swojej wierności manifestowanej w składaniu takich ofiar, mają 
zapewnioną w przyszłości wielką nagrodę co potwierdza Apostoł, mówiąc: "... albowiem gwiazda 
od gwiazdy różna jest w jasności". 
---------------------- 

2Kor. 4:10 Umartwienie=> "Dopełniam ostatnich ucisków Chrystusowych", Kol.1:24. 
Objawiony=> Stał się widocznym w Chrystusie. 

2Kor. 4:11 Żyjemy=> Jako Nowe Stworzenia w Chrystusie Jezusie. 
Zawsze=> Od czasu ofiarowania się, aż skończy się przy śmierci. 
W ciele naszym=> (Tych, którzy zostali spłodzeni z ducha świętego) przez cierpienia jako część 
zupełnego Chrystusa. Człowiek jest śmiertelnym. 

2Kor. 4:14 Wzbudził=> Chrystusa, gdyż On sam siebie wzbudzić nie mógł. 

2Kor. 4:15 Wszystko=> Nie wszystko co złe, ale wszystkie urządzenia planu Bożego. 
Aby wielu=> Ze świata mogli otrzymać błogosławieństwo z powodu postępowania ludu Bożego. 

2Kor. 4:16 Wewnętrzny=> "On skryty, serdeczny człowiek", 1 Piotra 3:4. 
Odnawia się=> Staje się mocniejszym w Panu i w mocy siły Jego. 

2Kor. 4:17 Lekki ucisk=> Choroby, boleści, smutek lub inny kłopot. 
Króciuchny=> W porównaniu z ćwiczeniem tych, co będą na próbie w Tysiącleciu. Także jest 
krótki w porównaniu do wieczności, do której spodziewamy się wejść. 
Sprawuje=> Przygotowuje się dla nas przez "polerowanie", jakie przechodzimy. Rozumiane jest, 
że nasz skarb w niebie zależy od szczególnej naszej gorliwości i wierności w próbach 
doczesnego życia. "Do czego was powołał przez Ewangelię ku dostąpieniu chwały Pana Jezusa 
Chrystusa", 2 Tes.2:14. 

2Kor. 4:18 Patrzymy=> Gdy spoglądamy na rzeczy niewidzialne, nasze cierpienia dokonują zamierzonego 
dzieła. 
Widzialne=> Są nasze obecne doświadczenia. 
Niewidzialne=> "Bo wiarą postępujemy, a nie widzeniem", 1 Kor.5:7. "Sprawiedliwy z wiary żyć 
będzie", Rzym.1:17. 

2Kor. 5: 1 Wiemy=> Święci, a nie świat ludzkości. 
Naszego mieszkania=> "W domu pielgrzymstwa mego", Ps.119:54. 
Namiot=> (Nasze ciało). Który jest lepszy niż żaden, lecz nie jest zadowalający. 
Od Boga=> Są nowe chwalebne duchowe ciała, odpowiadające pod każdym względem na 
mieszkanie dla nowej natury i jej ducha świętobliwości. 
Nie rękami=> Nie ludzką mocą uczyniony. 

2Kor. 5: 2 Wzdychamy=> Z powodu złego wpływu światowego, onego złośnika i naszych własnych 
słabości. "My sami w sobie wzdychamy", Rzym.8:23. 
Z nieba=> Nasze nowe doskonałe stałe ciała, nasz dom. 

2Kor. 5: 3 Nagimi=> Zewleczeni z ciała, wyczekując zmartwychwstania. 

2Kor. 5: 5 Ku temu=> Doskonały stan, jaki mamy osiągnąć przy zmartwychwstaniu. 
Zadatek=> Zapłatę przed czasem (będąc jeszcze w ciele, otrzymujemy już zapłatę). 

2Kor. 5: 6 W ciele=> Tak długo, jak czujemy się zupełnie zadowoleni z obecnego stanu, z nas samych i 
naszego otoczenia. 
Od Pana=> (Jesteśmy oddaleni), bo nie postępujemy jak powinniśmy. 
______________________  
MANNA - 28 MAJA 
---------------------- 
Jeśli żyliśmy blisko Boga, jeśli "chodziliśmy z Bogiem", to nie będziemy się czuli zupełnie 
zadowolonymi z obecnych osiągnięć, warunków itd., lecz będziemy jak pielgrzymi i obcy szukać 
lepszego odpoczynku, lepszego domu, tego "co nagotował Bóg tym, którzy go miłują". Jednak 
jak Apostoł wyjaśnia (w. 7), jest to prawdą tylko w odniesieniu do tych, którzy chodzą wiarą a nie 
widzeniem. "Lecz ufamy [pełni wiary w Boga, radujemy się mogąc chodzić przez wiarę], i wolimy 
raczej wynijść z ciała [bezdomni, pielgrzymi i obcy na tym świecie], a iść na mieszkanie do 
Pana" w duchowej społeczności z Nim. 
---------------------- 



2Kor. 5: 7 Przez wiarę=> Zmieniwszy rzeczy widzialne na niewidzialne. Pan Bóg pragnie ażebyśmy ufali 
Mu nawet wtedy, gdy nie możemy Go zauważyć; z tego powodu zostawia niektóre rzeczy dla 
nas niejasne. 
Niewidzeniem=> Objawienie się duchów nie byłoby zgodne z planem Bożym i Jego porządkiem. 

2Kor. 5: 8 Ufamy=> Pełni wiary w Boga, radujemy się postępując wiarą. 
Wyjść=> Z domu, być pielgrzymami i obcymi na ziemi. 
Do Pana=> W duchu naszej społeczności. 

2Kor. 5: 9 W ciele=> Gdy jeszcze pielgrzymujemy po ziemi. 
Bądź z ciała=> Gdy otrzymamy nasze mieszkanie w chwale. 
Podobać się=> Otrzymać Jego łaskę i błogosławieństwo z zapewnieniem ostatecznego 
przyjęcia. 

2Kor. 5:10 Wszyscy=> Z dnia na dzień podczas naszej pielgrzymki. 
Aby każdy=> We wtórej obecności Pana otrzymał nagrodę. 

2Kor. 5:11 Namawiamy=> Tłumaczymy tym, co uczynili przymierze i poświęcili się postępować tak, aby 
otrzymać Pańską pochwałę. 

2Kor. 5:14 Miłość=> A nie bojaźń piekła. 
Chrystusowa przyciska=> Trzyma nas. Pierwszy wpływ na serce we właściwym stanie. 
Umarłymi=> Z Bożego punktu widzenia. 
________________________ 
MANNA - 30 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Zdefiniowanie miłości jako takiej wydaje się niemożliwe. W najlepszym razie możemy określić jej 
działanie. Ci, którzy posiadają miłość z jej cechami charakterystycznymi są w stanie ją ocenić, 
ale nie są w stanie jej wytłumaczyć - jest Boska, Boskim podobieństwem w sercu, słowie, 
postępowaniu, myślach, nadzoruje wszystkie Boskie atrybuty i stara się w pełni je kontrolować. 
Jako wyznawcy i uczniowie Chrystusa, jesteśmy w Jego szkole, a wielka lekcja, której On nas 
codziennie uczy, jest lekcją miłości. Musimy się jej zupełnie nauczyć, jeśli chcemy osiągnąć kres 
i otrzymać nagrodę naszego powołania we wszystkich jej różnych zarysach i odgałęzieniach. 
Miłość podtrzymuje wszystkie słowa, myśli i czyny w naszym codziennym życiu i ma z nimi 
związek. Wyrażają to słowa poety: "Światło piękno kolorów odkrywa, Miłość olśniewa działanie 
łask". 
---------------------- 

2Kor. 5:15 Umarł=> "Z łaski Bożej za wszystkich (Jezus) śmierci skosztował", Żyd.2:9. 
Którzy żyją=> Usprawiedliwieni i spłodzeni z ducha świętego do nowości żywota. 

2Kor. 5:16 Nie znamy=> (Żadnego człowieka w Chrystusie według ciała, lecz znamy według ducha). Nawet 
"człowieka Chrystusa Jezusa, który wydał samego siebie" według ciała nie znamy. 
Według ciała=> "Wy według ciała sądzicie, ale ja (Jezus) nikogo nie sądzę", Jan 8:15. "Pan jest 
tym duchem", 2 Kor.3:17. "Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż duch Boży (wpływ, 
moc) mieszka w was", Rzym.8:9. 
Nie znamy=> Chrystusa takim, dlatego, że karą za grzech jest wieczna śmierć i za nią właśnie 
Chrystus zapłacił okup. 
______________________  
MANNA - 27 SIERPNIA 
---------------------- 
Apostoł nie chciał przez to powiedzieć, że nie powinniśmy zwracać uwagi na słabe strony ciała, 
własne bądź pozostałych uczniów Chrystusa. Ze wszystkimi cielesnymi słabościami powinno się 
walczyć, a nawet często w interesie nowego serca, umysłu i woli, postępować z nimi radykalnie. 
Mamy jednak rozróżniać wyraźnie między nimi a ich słabym śmiertelnym ciałem. Powinniśmy 
okazywać miłość i sympatię bratu lub siostrze, chociaż w ich interesie, a także w interesie 
Kościoła, musimy ich zganić, upomnieć lub inaczej naprawić ich złe postępowanie. Wypowiedź 
Apostoła zawiera podstawę do rozpoznania dwóch różnych klas. Oto ona: nieodrodzona wola 
zajmuje się sprawami ciała, podczas gdy odrodzona wola zajmuje się sprawami Ducha. 
---------------------- 

2Kor. 5:17 Jeśli kto=> Z członków Jego Ciała. 
W Chrystusie=> A nie w jakiejś denominacji. 
Nowe Stworzenie=> Poczytany za takie (w ziemskim życiu, aktualnie dopiero po przemianie na 
stan duchowy). 
Stare rzeczy=> Ludzkie pragnienia, ambicja, grzechy, plany, itp. 
Przeminęły=> (Bo u Boga) "nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika, ani wolnego, nie ma 
mężczyzny i niewiasty (lecz wszyscy są jednacy w Jego rodzinie)", Gal.3:28. 
Nowym stały się=> Gdy nastanie przemiana i nawrócenie z grzechu do sprawiedliwości. 



________________________ 
MANNA - 7 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Te nowe stworzenia w Jezusie Chrystusie znają się nawzajem nie według ciała, ale według 
ducha. W duchu, czyli w nowym umyśle każdego, istnieją najszlachetniejsze uczucia, najwyższe 
pragnienia, to, co jest dobre, prawdziwe, szlachetne, czyste, bez względu na to, jakimi mogą być 
ich słabości według ciała. One miłują się nawzajem z punktu widzenia intencji, woli i harmonii z 
Bogiem. Jest to nowy punkt widzenia. Ich wzajemna przyjaźń wzrasta coraz bardziej, w miarę 
jak dostrzegają u siebie nawzajem energię w bojowaniu dobrego boju wiary skierowanego 
przeciwko złym wpływom świata, ciała i przeciwnika. Żaden język ani pióro nie jest w stanie 
właściwie określić miłości i przyjaźni, jaką żywią do siebie te nowe stworzenia w Jezusie 
Chrystusie, dla których stare rzeczy przeminęły, a wszystkie stały się nowymi. 
---------------------- 

2Kor. 5:18 Wszystko=> Wszystkie nowe rzeczy, wszystkie zarysy odkupienia. 
Który=> Zanim myśmy się urodzili. 
Pojednał=> Do tej pory jedynie prawdziwy Kościół. 
Przez Jezusa=> Przez śmierć Chrystusa. 
Pojednania=> Greckie słowo "katallage" znaczy: pojednanie. 

2Kor. 5:19 Jednając z sobą=> Pojednanie najpierw przez zastosowanie własnej (Boga) sprawiedliwości, a 
następnie przez przywrócenie tych, co odwrócili się od grzechu do sprawiedliwości. 
Upadki ich=> Bóg przypisał umiłowanemu Synowi, który dobrowolnie wydał samego siebie jako 
nasz zastępca. 
Położył w nas słowo=> W królewskim kapłaństwie poselstwo wesołej nowiny. 

2Kor. 5:20 Przeto=> Że Bóg powołał i dał (spłodzonym z ducha świętego) kapłaństwo i poselstwo. 
"Wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa", Kol.3:17. "Ale nasza rzeczpospolita jest w 
niebiesiech", Filip.3:20. Ambasador Anglii otrzymuje w Waszyngtonie 60 tys. dolarów rocznej 
pensji (w 1907 roku), czyli przeszło 20 dolarów na godzinę. Jako ambasadorzy Króla królów 
mamy nadzieję pozyskania jeszcze zaszczytniejszego stanowiska, a nasz czas z Bożego punktu 
zapatrywania jest wart jeszcze więcej. 
Na miejscu=> Naszej Głowy, lub Najwyższego Kapłana i przedstawiciela Ojca Niebiańskiego. 
______________________  
MANNA - 13 SIERPNIA 
---------------------- 
Jakiej godności, zdolności do przekształcania dodałoby to naszemu charakterowi, gdybyśmy 
jako chrześcijanie zawsze o tym pamiętali! Jakaż to pomoc dla nowej natury w tej walce z 
niskimi i upodlonymi skłonnościami starej natury, której się wyrzekliśmy, uznanej przez nas 
obecnie za martwą! "Aleć nasza rzeczpospolita jest w niebiesiech", mówi Apostoł. Pomimo, że 
żyjemy na świecie, nie jesteśmy z niego, lecz przenieśliśmy nasze poddaństwo i obywatelstwo 
do Królestwa. I tak jako nominanci Królestwa, chociaż jeszcze żyjący na tym świecie wśród 
cudzołożników i obcych, jako przedstawiciele i ambasadorzy powinniśmy odczuwać zarówno 
godność jak i zaszczyt a także wagę odpowiedzialności i zawsze pamiętać słowa Apostoła "A 
wszystko cokolwiek czynicie w słowie albo uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa". 
---------------------- 

2Kor. 5:21 Grzechem=> Ofiarą za grzechy uczynił. 
Nie znał=> Pomimo faktu, że był (Jezus) zrodzony z niedoskonałej matki. 

2Kor. 6: 1 Łaski Bożej=> Usprawiedliwienie - stosunek, przez który połączenie z Chrystusem jest możliwe. 
Nadaremno=> Przez zaniedbanie skorzystania z usprawiedliwienia dla celu, dla którego było 
zamierzone (a zostało zamierzone, by czynić wolę Stwórcy a nie swoją, by na pierwszym 
miejscu była sprawa Pańska i dobro współbraci, a nie dbanie o swoje wyłącznie dobro, wygody, 
zdobywanie materialnych rzeczy i uganianie się za nimi. Czas wolny spędzać wyłącznie dla 
swoich celów, a dla sprawy Pańskiej od przypadku do przypadku oddana jakaś jego odrobina, 
którego już nie ma gdzie zużytkować, więc niech idzie dla Pana, niech sprawiedliwości stanie się 
zadość). Tacy zaś, co będąc w stanie usprawiedliwienia przez pewien czas i nie chcieli 
poświęcić się czynić wolę Bożą, nie powinni Go w modlitwie prosić o więcej łaski, jeżeli 
wstrzymują się z rozumną służbą (gdyż jedni powiadają, że muszą zaczekać aż ich emerytura 
nadejdzie, wtedy dopiero będą się udzielać, a inni, że to może za prędko decydować się w 
wyborze, więc poczekają jeszcze trochę i wtedy według ich kalkulacji, będą mogli podjąć 
stanowczą decyzję. W takich wypadkach daje się "Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek", jak 
mówi ludzkie przysłowie). Ci, co obliczają ile to ma kosztować i zaniedbują dokończyć swojego 
ofiarowania przez oddanie potrzebnych do tego rzeczy (jak swego czasu, itp.), przestają być 
usprawiedliwieni do żywota, lub do społeczności i nie liczą się więcej członkami rodziny Bożej 



(takim jednak zdaje się, że zawsze do tej rodziny należą, bo Bóg jest miłosierny, więc wszystkie 
ich niewłaściwe stosunki do Niego usprawiedliwi, ale tak nie jest). Szczególnie łaski w 
teraźniejszym czasie (wiary) nie gwarantują specjalnych łask w Tysiącleciu, lecz przeciwnie, tak 
jak rzecz miała się z Żydami. Błogosławieństwa Tysiąclecia będą dla wszystkich ludzi. 

2Kor. 6: 2 Oto teraz=> W ciągu wieku ewangelicznego. 
Przyjemny=> Greckie słowo "dektos" znaczy: przyjemny lub czas przyjęcia. 
Czas=> W którym ofiarnicy przystępują przez zasługi Jezusa i umierają z Nim, są przyjemnymi 
Bogu. Czas na ofiarę, którą reprezentował kozioł Pański. 
Dzień=> Ale nie o 24 godzinach i nie Sądny Dzień. 
Zbawienia=> Czas ograniczony, w którym można było osiągnąć powołanie do wysokiego 
powołania. 

2Kor. 6: 3 W niczym=> Przeciw zasadom Prawdy i Sprawiedliwości. 
 
Zobacz w.8 - MANNA 

2Kor. 6: 4 Słudzy=> Greckie słowo "diakonos". 

2Kor. 6: 8 ______________________  
MANNA - 16 LUTEGO 
---------------------- 
Kiedy najlepiej, w miarę naszych możliwości, wypełniamy obowiązki i kiedy najwyraźniej Pańskie 
błogosławieństwo i łaska są widoczne nad nami i naszymi sprawami w stopniu najbardziej 
dostrzegalnym, mogą nagle powstać kłopoty, spiętrzyć się przeciwności, pozornie mogą 
triumfować moce ciemności, w oczach współbliźnich możemy chwilowo być winowajcami i 
wyraźnie opuszczonymi przez Boską opatrzność. Bez wątpienia takie doświadczenia są nam 
potrzebne, bo chociaż możemy śpiewać, "Raczej, wolę kroczyć z Bogiem w ciemności, Niż sam 
jeden w światłości", to jednak byłoby to próżną przechwałką, dopóki nie bylibyśmy 
przeprowadzeni przez bolesne doświadczenia, które rozwinęłyby taką wiarę, taką ufność, jakie 
pozwoliłyby trzymać się Pańskiej ręki i ufać Boskiej opatrzności w najciemniejszej godzinie. 
---------------------- 

2Kor. 6:10 Ubogacający=> W wierze, nadziei i miłości. 

2Kor. 6:14 Jarzma=> Więzami przyjaźni i społeczności bądź w interesie lub małżeństwie. 
Z niewiernymi=> Z tymi, co sprzeciwiają się Prawdzie. 
Światłości z ciemnością=> Prawdy z ciemnotą. 

2Kor. 6:15 Co za zgoda Chrystusa=> Harmonia Ciała Chrystusowego, prawdziwego Kościoła. 
Z Beliałem=> Z tymi, co mówią: "służymy innym bogom", 5 Moj.13:2 (Beliał utożsamiany jest z 
szatanem, antychrystem, z "synem nieprawości", z głównym przeciwnikiem Chrystusa). 

2Kor. 6:16 Kościoła=> Chrześcijańskiego. "Kto zwycięży, uczynię go filarem w Kościele Boga mojego", 
Obj.3:12. 
Z bałwanami=> Czy możebne jest, aby duch bałwochwalczy i duch Boży przebywał w tym 
samym sercu? 
Kościołem Boga=> "O, jak są miłe przybytki Twoje, Panie!" (Ps.82:4) w oczach tych, co 
posiadają tego samego ducha. 

2Kor. 6:17 Przeto=> Mając na względzie fakt, że jest niemożebne, aby ktoś posiadał ducha Chrystusowego, 
a zarazem miał społeczność z przeciwnikami Chrystusowymi. 
Wyjdźcie=> "Z niego, ludu mój", Obj.18:4. 
Spośród nich=> Spośród nieprzyjaciół Chrystusa, którzy swoim postępowaniem dowodzą, że nie 
miłują Pana, ani Prawdy Jego, którzy jedynie starają się usidlić wiernych i odwrócić z wąskiej 
drogi wytkniętej przez Boga. 
Odłączcie się=> Nie miejcie przyjaźni ani towarzystwa, lub społeczności na żadnej zasadzie z 
takimi. 
Nie dotykajcie=> Ze wszystkim unikajcie, nie miejcie żadnego działu z nimi. 
Nieczystego=> Pół religijne stowarzyszenia, kluby, loże masońskie, kościoły, to wszystko, 
cokolwiek nie jest w harmonii z Panem. W to nie wlicza się unii i związków robotniczych, lub 
towarzystw ubezpieczeniowych. 
________________________ 
MANNA - 15 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Jedynie ci, którzy świadomie żyją w rzeczach duchowych odłączeni od świata, a za braci 
uważają tylko tych, którzy uznają obrzezkę, serca i przyjęcie do rodziny Bożej, spotkają się z 
opozycją moralistów, liberałów i wyższych krytyków, a także mas, które nienawidzą światła, 
ponieważ ono potępia ich ciemność - doktrynalną oraz wszelką inną. Tym niemniej, jest to 



jedyny dobry i bezpieczny sposób postępowania. O wiele lepiej byłoby, gdyby tylko prawdziwi 
Izraelici byli uznawani za braci, a tym samym prawdziwa pszenica oddzielana od kąkolu. 
---------------------- 

2Kor. 7: 1 Oczyszczajmy siebie=> "Kto ma tę nadzieję, oczyszcza się", 1 Jana 3:3. "Wyście powinni jedni 
drugim nogi umywać", Jan 13:14. "Omyciem wody przez słowo", Efez.5:26. "Omyte ciało wodą 
czystą", Żyd.10:23. 
Ciała=> Nasze usta, ciało, odzież, mieszkanie i wszystko, z czym się stykamy. 
I ducha=> Umysł. Pozbywając się samolubstwa, zazdrości, chciwości, ambicji, zmysłowości, itp. 
"Podbijając wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe", 2 Kor.10:5. W miarę jak duch 
sprawiedliwości, prawdy i miłości wejdzie do serca, na tyle brudne słowa, złe prowadzenie i 
przywary, jak i inne wszystkie złe rzeczy, zaczynają podlegać kontroli odnowionego umysłu. 
Wykonując=> Nasz Pan wystawił przed nami doskonałą zasadę, gdy powiedział: "Bądźcie 
doskonałymi jako Ojciec wasz, który jest w niebiesiech doskonały jest", Mat.5:48. 
W bojaźni=> Ocenienie Jego wielkości i doskonałości. 
______________________  
MANNA - 12 MAJA 
---------------------- 
O, jak wielu prospektywnych dziedziców Królestwa spostrzega, że ma następujące skazy: 
złośliwość, podstępność, obłudę, nienawiść i skłonność do obmowy! Bez obawy można 
powiedzieć, że każdy posiada, jeśli nie wszystkie, to któreś z tych słabości ciała i musi z nimi 
walczyć, szczególnie na początku wejścia w chrześcijańskie powołanie. Wszyscy powinni z 
wielką troskliwością odsuwać te skazy od siebie! Każdy powinien badać, nie tylko wszystkie 
swoje działania życiowe, myśli i słowa, lecz ponadto każdą pobudkę kryjącą się za słowami, 
myślami i czynami, aby mógł być lepiej oczyszczony z ziemskiego skażenia i coraz bardziej 
nadawać się do przyjęcia przez Boga. 
---------------------- 

2Kor. 7: 4 Pociechą=> Apostoł Paweł w tym rozdziale używa wyrazu "pociecha" siedem razy. 
Obfituję=> "Rozkoszy po prawicy Twojej aż na wieki" (Ps.16:11), nawet w doczesnym życiu. 

2Kor. 7:10 Pokutę=> Która prowadzi do pozbywania się grzechu, a naśladowania sprawiedliwości. 

2Kor. 8: 2 Ubóstwo=> Zapewne spowodowane głodem, jaki wydarzył się za panowania rzymskiego 
cesarza Klaudiusza (Tiberius Claudius Drusus, żył w latach 10 - 54 n.e.). 

2Kor. 8: 4 Świętym=> Biednym w Jerozolimie, których najwięcej było z biednej klasy społecznej, a z 
powodu niepopularności religii chrześcijańskiej, nie mogli spodziewać się pomocy od innych, 
gdyż dobroczynność w owych czasach nie była sprawą publiczną. 

2Kor. 8: 9 Bogatym=> W sławie i czci, jaką miał u Ojca przed założeniem świata. To przechodzi nasze 
pojęcie w całym tego słowa znaczeniu. 
Dla was=> "W wystawionej sobie radości", Żyd.12:2. 
Ubogim=> Stał się na podobieństwo człowieka, bo "Słowo (Logos) ciałem się stało", Jan 1:14. 
"Aleś mi ciało przysposobił", Żyd.10:5. 
Ubóstwem Jego=> "Wyniszczył samego siebie i stał się posłusznym aż do śmierci i to śmierci 
krzyżowej", Filip.2:8. 
Ubogaceni byli=> W Tysiącleciu. 

2Kor. 8:12 Co kto ma=> To będzie prawdziwe ze strony świata w przyszłości Tysiąclecia, jak ono jest teraz 
ze strony Kościoła. 

2Kor. 8:18 Brata=> A nie doktor, wielebny, przewielebny, itp. 

2Kor. 8:19 Ale obrany=> Apostoł Paweł był wybrany przez głosowanie jako przedstawiciel zgromadzenia. 
Greckie słowo "kirotoneo" znaczy: obrany przez podniesienie rąk. 

2Kor. 9: 1 Świętym=> Ubogim w Jerozolimie. Ubóstwo zapewne spowodowane głodem, jaki wydarzył się 
za panowania rzymskiego cesarza Klaudiusza (Tiberius Claudius Drusus, żył w latach 10 - 54 
n.e.). Wielki głód, jaki panował w okolicy Jerozolimy, która nie była miastem handlowym. 
Chrześcijanie byli tam znienawidzeni i bojkotowani. 

2Kor. 9: 6 Skąpo żąć=> To wskazuje, że w życiu ludu Bożego niektórzy zaniedbują w sposób właściwy 
używania części swych zasobów lub posiadłości w służbie Bożej. 
Obficie sieje=> "Kto nasyca, sam też będzie nasycony", Przyp.11:25. 

2Kor. 9: 7 Ochotnego=> Dawcę nie tylko pieniędzy, ale wszystkiego, czym może dysponować. 
______________________  
MANNA - SZCZODROŚĆ 
---------------------- 
To jest prawdą w odniesieniu nie tylko do spraw pieniężnych, do których powszechnie ten tekst 
się stosuje, lecz w odniesieniu do wszystkich naszych małych ofiar i wyrzeczeń składanych Panu 
i na rzecz Jego sprawy. Gdybyśmy chcieli podobać się Panu i wzrastać w Jego łasce, oraz 



zbliżać się do Niego, to musielibyśmy coraz bardziej doprowadzać swoje serca do stanu jaki On 
pochwala, w jakim On znajduje przyjemność, a mianowicie, do stanu serdeczności, ochoczości i 
gotowości świadczenia każdej możliwej posługi. Z licznymi chrześcijanami jest kłopot, gdyż 
zupełnie nie rozumieją jakim wielkim przywilejem cieszymy się w obecnym Wieku Ewangelii, 
mając możność przedstawiania swoich małych ofiar i samozaparcia Panu, zgodnie z 
zapewnieniem, iż nasze niedoskonałe uczynki będą możliwe do przyjęcia przez Boga za 
pośrednictwem Jezusa Chrystusa. 
---------------------- 

2Kor. 9:11 Ubogaceni=> Duchowo w sercu. 

2Kor. 9:15 Dar jego=> Lecz nie dziedziczna posiadłość, majątek (ale dar życia wiecznego). 

2Kor.10: 4 Nie cielesna=> Jakimi są: miecze, strzały, strzelby, karabiny, złość, nienawiść, zwady, itp. 
Dlatego "wielka armia Pańska" wyćwiczonych żołnierzy, która ma splądrować chrześcijaństwo z 
imienia, nie składa się ze świętych. 
Broń mocna=> Którą jest moc Boża przez ducha świętego. 
Zburzenie miejsc=> Błędów i grzechu. 
______________________  
MANNA - 5 LIPCA 
---------------------- 
Pamiętajmy, że pierwszym warunkiem przyjęcia nas przez Boga jest lojalne posłuszeństwo Jego 
Słowu, dowód miłości do Niego i wiary w Niego. Pamiętajmy też, że drugim warunkiem, którego 
On oczekuje od nas, jest miłość do braci, gotowość do znoszenia cierpień i oddawania życia na 
rzecz tych, którzy są istotnie prawdziwie poświęconymi dziećmi Boga, usiłującymi chodzić Jego 
drogami. 
---------------------- 

2Kor.10: 5 Burząc rady=> Złe ludzkie rozumowania. 
Podbijając=> Przez ograniczenie własnej wolności. 
Myśl=> Na ile możebne każde słowo i uczynek. 
Posłuszeństwo=> Słowu Bożemu jest pierwszym warunkiem podobania się Bogu. 
 
Zobacz w.4 - MANNA 

2Kor.10:10 Jego obecność=> Greckie słowo "parousia" w tym miejscu właściwie jest tłumaczone na 
"obecność". 

2Kor.11: 2 Gorliwym=> Praca Kościoła jest w okazaniu się być gotowym. 
Przygotował=> Według zwyczaju u Żydów, zaręczyny stanowią prawdziwe połączenie, przy 
którym była robiona umowa na piśmie zawierająca wszystkie warunki. 
Mężowi=> "Ten, co ma oblubienicę, jest oblubieńcem", Jan 3:29. 
Stawił was=> Bo "przyszło wesele Barankowe", Obj.19:7. 
Czystą panną=> Figurowaną przez Rebekę. 

2Kor.11: 3 Boję się=> "Bójmy się, abyśmy nie zaniedbali obietnicy o wejściu do odpocznienia Jego i nie 
pozostał kto w tyle", Żyd.4:1. 
Wąż oszukał=> W przeciwieństwie do nauk wielu nowoczesnych teologów, którzy według 
przyjętego zwyczaju przedstawiają ciemność za światłość. 
Chytrością=> Podstęp wężowego złośnika. 
Myśli wasze=> Przez podobną ciekawość co Ewa i brak bojaźni do Boga. 

2Kor.11: 5 Podlejszy=> "Ten mi będzie naczyniem wybranym", Dz.Ap.9:15. 
Apostołowie=> Mający szczególne widzenie i objawienia, ale nie wszyscy w jednakowym 
stopniu. 

2Kor.11: 9 Niedostatek=> Będąc fizycznie słaby, a możebne, że był na pewien czas obłożony chorobą i nie 
mógł pracować. 

2Kor.11:14 I szatan=> W którego istnienie wiele ludzi nie wierzy i przedstawiają naukę o wiecznych mękach, 
a tym samym bluźnią imię Boże. 
Przemienia się=> Za ilustrację może posłużyć przemiana Rzymu z pogańskiego na papieski. 
W anioła=> W kształcie spirytyzmu, teozofii, hypnotyzmu, itp. Szczególnie w ostatnich 120 latach 
mają społeczność z nauką o wiecznych mękach, podniesienie niby moralności, działalności 
kościelnej, fałszywej dobroczynności, itp., naśladując głos Dobrego Pasterza przez fałszywe 
nauki popierane przez organizacje katolickie. 
______________________  
MANNA - 13 LIPCA 
---------------------- 
Na pytanie, jak szatan mógłby być zainteresowany w świadczeniu dobra, odpowiadamy, że 
przeciwnik, przyjmując szatę anioła światłości i dobroczynności nie czyni tego, by prowadzić 



świat do światłości, do krzyża Chrystusowego i do Biblii - lecz, by odprowadzać od nich i 
prowadzić do innej nadziei zbawienia i do innego nauczyciela, by zwieść, gdyby to było możliwe, 
właśnie wybranych. I pamiętajmy o tym, że słowa naszego Pana wskazują, iż wtedy, kiedy 
sprawy dojdą do takiego stanu, kiedy szatan będzie wypędzał szatana i leczył choroby, będzie to 
oczywistym dowodem, że jego tron się chwieje i chyli do upadku - że, inaczej mówiąc, są to 
ostateczne wysiłki szatana mające na celu zwiedzenie. 
---------------------- 

2Kor.11:15 Zobacz w.14 - MANNA 

2Kor.11:20 Policzkujcie=> Często zdarza się, że jeżeli ktoś o sobie wiele mówi, przechwala się nad innych, 
bywa poważany. 

2Kor.11:25 Bity rózgami=> Apostołowie nie byli traktowani jako panujący nad dziedzictwem Pańskim. 

2Kor.11:32 Rąk jego=> "Gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego", Mat.10:23. 

2Kor.12: 1 Widzeń=> Które czynią pisma apostoła Pawła więcej wartościowe, niżeli wszystkich razem. 

2Kor.12: 2 Zachwycony=> Był Paweł w przyszły bieg czasu. 
Do trzeciego nieba=> W nowy stan rzeczy, jaki będzie pod duchową kontrolą Chrystusa. 

2Kor.12: 4 Do raju=> Przywróconej do doskonałości ziemi. 
Niewypowiedziane=> Wtedy ludziom poselstwo, bo tyczyło ono teraźniejszej prawdy. 
Nie godzi=> Ponieważ nie był wtedy czas właściwy. 
Mówić=> Lecz oświecenie, jakie one dały apostołowi odbijają się w jego pismach dając im wielką 
siłę i rzucają cień i głębokie znaczenie na jego słowa. 

2Kor.12: 7 Bodziec=> Słaby wzrok Pawła stale przypominał mu, jak był on prześladowcą Kościoła. 
Policzkował=> Rzecz, w której szatan zapewne miał wielką przyjemność z kłopotu Pawła. 

2Kor.12: 8 Trzykroć prosił=> Na próżno, gdyż Pan nie udziela świętym cudownego leczenia (ale udziela 
mocy w wytrwaniu różnych kłopotów, boleści, prześladowania, itp.). 

2Kor.12: 9 Dosyć ci w słabości=> Abyś mógł dojść do mety zwycięstwa. "Nie bójcie się, jam zwyciężył 
świat", Jan 16:33. 
Moc Chrystusa=> Więcej jest jawne ludziom gdy widzą, że słabe naczynie jest gotowym 
narzędziem, pokornym, chętnym i energicznym. 

2Kor.12:10 Gdym słaby=> Pojmując swoją niedoskonałość i braki. 
Tedym mocny=> "Zmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego", Efez.6:10. Pewność siebie jest 
rzeczą niebezpieczną. "Aby się dzielił korzyścią z mocarzami", Izaj.53:12. 

2Kor.12:12 Znaki=> Greckie słowo "seemion" znaczy: dowód, znak. 

2Kor.12:14 Nie obciążę was=> Nie chodzi mi o wasze pieniądze. 
Rodzice=> Patrzą naprzód w przyszłość. 
Dla dzieci=> Dając im rozumne i moralne nauki i jest obowiązkiem rodziców, aby dzieci, które 
sprowadzili na świat, zaopatrzyli w potrzebne rzeczy. 

2Kor.12:16 Chytrym=> "Bądźcie roztropni jako węże, a szczerzy jak gołębice", Mat.10:16. 

2Kor.12:18 Postępowali=> Śladami Mistrza. 

2Kor.13: 5 Doświadczajcie=> Dowody obiecanego wam obciosywania, polerowania, obcinania, strofowania 
i karania. Dla waszej zachęty porównajcie wasz stan duchowy obecny z przeszłym, gdyście 
jeszcze nie znali Chrystusa. 

2Kor.13: 8 Przeciwko Prawdzie=> Nie śmiemy powiedzieć ani słowa, lub ruszyć naszym palcem przeciw 
członkom Ciała Chrystusowego. 
Za Prawdą=> Dla sprawiedliwości. 

Gal. 1: 1 Ani przez człowieka=> "Postanowionym jest (Paweł) za apostoła i kaznodzieję", 1 Tym.2:7. 
Chrystusa i Boga=> Przez Nich został postanowiony i tu Paweł ignoruje "trzecią osobę" trójcy, 
którą tak usilnie propagują różni nauczyciele, występując przeciw Prawdzie Bożej. 
Który wzbudził=> Chrystusa, bo sam siebie On wzbudzić nie mógł. 

Gal. 1: 4 Wieku złego=> Druga epoka aż do ustanowienia Królestwa Bożego jest pod ograniczoną władzą 
szatana. 
Boga i Ojca=> Któremu zapłacony został okup za Adama. 

Gal. 1: 6 Od tego=> Od apostoła Pawła. 

Gal. 1: 7 Nie jest inną=> Nie może być więcej Ewangelii jak tylko jedna apostolska. 

Gal. 1: 8 Opowiadał Ewangelię=> Inną, niżeli potępienie rodu ludzkiego w Adamie i jako wynik z wiary w 
drogocenną krew Chrystusa, przywrócenie do stanu pierwotnego. "Jeżeli kto inaczej uczy ... tych 
się chroń", 1 Tym.6:3, 2 Tym.3:5. Katolickie objaśnienie tego tekstu jest: "katolicy nie powinni 
ochraniać nawet własnych rodziców, jeżeli są heretykami". 

Gal. 1:12 Objawienia=> Pawłowi, nadają pismom apostoła niewymowną wartość. 
Jezusa Chrystusa=> "Przez ducha świętego z nieba zesłanego", 1 Piotra 1:12. 

Gal. 1:15 Odłączył mnie=> Bóg do szczególnej pracy. 



Z żywota=> To może służyć za ilustrację ważności wpływu rodziców. 

Gal. 1:16 Wnet=> Posłuszeństwo bez zwłoki podoba się Panu. 

Gal. 1:19 Brata Pańskiego=> Krewnego. 

Gal. 2: 1 Po czternastu latach=> W czasie wspomnianym w Dziejach Apostolskich 15:2. 

Gal. 2: 2 Objawienia=> Pan mnie nie posłał abym uczył się od nich, ale żebym zwiastował im tę 
Ewangelię, którą głoszę między poganami. 
Zacniejszym=> Drugim apostołom. 

Gal. 2: 3 Ani Tytus=> Ponieważ on nie był Żydem, ale czystej krwi Grekiem. 

Gal. 2:11 Sprzeciwiłem się=> To jest jawne, że apostołowie mieli różne stopnie znajomości planu Bożego. 

Gal. 2:12 Odłączał się=> Zapominając prawdę, o której dowiedział się przy nawróceniu Korneliusza. 

Gal. 2:13 Obłudą=> Dwoiste postępowanie. 

Gal. 2:16 Z uczynków=> "Przeto mamy za to, że człowiek bywa usprawiedliwiony wiarą bez uczynków 
zakonu", Rzym.3:28. 

Gal. 2:17 Usprawiedliwieni w Chrystusie=> "Który wydany jest dla grzechów naszych, a wstał z martwych 
dla usprawiedliwienia naszego", Rzym.4:28. 

Gal. 2:20 A żyję=> Jako Nowe Stworzenie. 
Już nie ja=> Nie stare stworzenie wyobrażone przez kozła Pańskiego. 
Lecz Chrystus=> Zmysł Chrystusowy. 
Żyje we mnie=> Jako w Nowym Stworzeniu, krzyżując i trzymając moje zdegradowane a 
usprawiedliwione ciało i wolę. 

Gal. 3: 3 Ciałem=> Jak niedorzeczne jest opowiadanie, że po 1800 latach nauki duchowej, dzieło 
Chrystusowe miałoby zakończyć się wtórym Jego przyjściem w ciele. 

Gal. 3: 5 Ten tedy=> Paweł. 

Gal. 3: 8 Bóg usprawiedliwia=> Rzeczywiście, a nie żebym im poczytał. 
Pogan=> Cały rodzaj ludzki. 
Z wiary=> Przez wiarę w przyjęcie i zastosowanie się do Nowego Przymierza. 
Przedtem=> Wesołą nowinę wybawienia ze śmierci. 
Narody=> "Bo troskliwe wyglądanie stworzenia oczekuje objawienia się synów Bożych", 
Rzym.8:19. 
Błogosławione=> Usprawiedliwione będą. 

Gal. 3:10 Przeklęte=> W dodatku do przekleństwa, które spoczywa na rodzaju ludzkim. 
Każdy=> Izraelita w Zakonie Przymierza. 

Gal. 3:13 Odkupił=> Greckie słowo "exagorazo" znaczy: kupiony jawnie i otrzymał na własność. 
Nas=> Żydów, którzy jedynie znajdują się pod przekleństwem Zakonu. 
Stał się przekleństwem=> Chrystus poniósł karę śmierci. 

Gal. 3:14 W Chrystusie Jezusie=> Obiecane nasienie. "Przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie z 
uczynków Zakonu", Gal.2:16. 
Abyśmy=> My, Izraelici, jako członkowie Jego Ciała. 

Gal. 3:16 Obietnice=> Że wszystkie narody i rodzaje ziemi będą błogosławione. 
I nasieniu=> Apostoł Paweł zupełnie wierzył w aktualność wyrażenia Pisma Świętego, że całe 
swoje argumentowanie opiera na literze Słowa. 
Twemu=> Figurowane przez Izaaka. 
Które jest Chrystus=> Najpierw Głowa, a następnie Ciało. 

Gal. 3:17 Przymierza=> Abrahamowego, które jeszcze obowiązuje Żydów (poza tymi, którzy przyjęli 
Chrystusa). Pierwotnie przedstawione Abrahamowi, gdy jeszcze był w Mezopotamii. 
Utwierdzonego=> Uczynione po śmierci Tarego, gdy Abraham przyszedł do Chanaan. 
Zakon=> Prawo Przymierza, którego pierwszym zarysem było święto przejścia. 
Po czterystu trzydziestu latach=> Ogniwo nr. 20 chronologii biblijnej. "A czasu mieszkania synów 
izraelskich, którego mieszkali w Egipcie było czterysta lat i trzydzieści lat", 2 Moj.12:40. "Wiarą 
mieszkał w ziemi obiecanej", Żyd.11:9. 
Nie znosi=> Bóg nie może jeszcze pod żadnym względem zmienić warunków Przymierza 
Abrahamowego. (Zmiana nastąpi dopiero wtedy, kiedy Żydzi uznają swego Mesjasza, Jezusa 
Chrystusa i powiedzą: "Błogosławiony, kto idzie w imieniu Pańskim". Wtedy Przymierze 
Abrahamowe automatycznie przestanie istnieć, bo nie będzie już potrzebne, jak jest 
niepotrzebne Żydom, którzy uwierzyli w Chrystusa Pana i stali się "domownikami wiary", a 
którym już się nie mówi, że tego a tego wam nie wolno czynić, ale mówi się: "Wszystko wam 
wolno, ale nie wszystko nas buduje"). 

Gal. 3:19 Przydany=> Ilustracja tego była przez typ napierśnika sądu, który znajdował się na froncie efodu 
kapłańskiego. 
Dla przestępstwa=> Dlatego, że grzech się bardzo rozmnażał i ludzie bardzo się degradowali. 
Dlatego, aby grzech był objawiony w jego prawdziwym świetle. 



Gal. 3:20 Bóg jeden=> Któremu jedynie cena była zapłacona. 

Gal. 3:23 Pod Zakonem=> Izrael, jako naród, jeszcze dotąd jest obowiązany Prawem Zakonu. Chrystus i 
Nowe Przymierze, którego On jest pośrednikiem, są jedynymi drzwiami do wyjścia spod Zakonu. 
Zamknięci=> Zakonem, oczekują Dobrego Pasterza, by otworzył im drzwi niewoli. 

Gal. 3:24 Pedagogiem=> Nauczycielem lub sługą był im Zakon. 
Do Chrystusa=> Izraelitów przyprowadził i okazał nam, że niemożliwością jest otrzymać żywot 
wieczny bez pomocy Chrystusa. 

Gal. 3:28 Mężczyzny i niewiasty=> Pan Bóg poważa swój lud, lecz to nie pozwala na ulgi w prowadzeniu 
się dla tych, co jeszcze żyją w ciele. 
W Chrystusie Jezusie=> "A tak jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare rzeczy 
przeminęły, a wszystkie nowymi się stały", 2 Kor.5:17. 

Gal. 3:29 Jeśliście Chrystusowi=> Znaczy Kościół prawdziwy, to staliście się członkami Jego mistycznego 
Ciała. Tu nie mówi: "jeśli będziecie Żydami", albo "anglo-izraelitami" lub "członkami kościołów". 
Tedyście=> Wierzącymi razem z Jezusem. 
Abrahama=> "Byście byli synami Abrahama, czynilibyście uczynki jego", Jan 8:39. "Żeby była 
warowna obietnica wszystkiemu nasieniu, nie tylko temu, które jest z Zakonu, ale i temu, które 
jest z wiary Abrahamowej", Rzym.4:16. 
Nasieniem=> Duchowe dzieci, Ciało Chrystusowe. "Dzieci obietnicy bywają w nasienie 
policzone", Rzym.9:8. "Jako ciało jedno jest, a członków ma wiele, ale wszystkie członki są ciała 
jednego i choć ich wiele jest, są jednym ciałem, tak i Chrystus", 1 Kor.12:12. 
Dziedzicami=> Wszczepione gałęzie w drzewo oliwne. 
A według=> Przymierza Abrahamowego. 
Obietnicy=> "W nasieniu twoim ... błogosławione będą wszystkie narody ziemi", 1 Moj.28:14, 1 
Moj.26:4. 

Gal. 4: 2 Pod opiekunami=> (Pod Zakonem, który im mówi:) "będziesz" lub "nie będziesz" czynił. 

Gal. 4: 4 Wypełnienie czasu=> Naznaczone od Boga czasy i pory są ważnymi częściami Jego planu. 
Posłał=> Aby była objawiona miłość Boża. 
Z niewiasty=> "A Słowo (Logos) stało się ciałem". 

Gal. 4: 5 Aby wykupił=> Greckie słowo "exegarazo" znaczy: kupiony jawnie i objął w posiadanie. 
Tych=> Izraelitów. 
Pod Zakonem=> Prawa Przymierza i tym sposobem Żydzi znajdowali się pod podwójnym 
przekleństwem. 
Dostąpili=> Co było niemożebne aż rodzaj ludzki został odkupiony (ale okup za ludzkość nie 
został jeszcze zastosowany). 
Za synów=> Duch przysposobienia synowskiego teraz, a zupełne przyjęcie nastąpi przy 
ustanowieniu Królestwa. 

Gal. 4: 6 A iżeście=> I wy, poganie, którzyście nie byli pod Zakonem. 
Synowie=> Tak samo jak i Izraelici możecie się stać. 
Ducha Syna=> Aby zapieczętował wasze przyjęcie za synów. 

Gal. 4: 7 Nie niewolnikiem=> Członkiem domu sług. 
Ale synem=> Członkiem domu synów. 

Gal. 4: 9 Ku żywiołom=> "Żywioły rozpalone ogniem (ludzkich walk) stopnieją". 

Gal. 4:10 Przestrzegajcie dni=> Tym sposobem pokazujecie, że jesteście jeszcze niemowlętami w 
Chrystusie. 

Gal. 4:11 Boję się o was=> Że życie Chrystusa nie zostało jeszcze w was dostatecznie uformowane. 

Gal. 4:13 W słabości=> Będąc w owym czasie w chorym stanie. 

Gal. 4:15 Dalibyście=> Jeżeliby to było dla was możebne, aby tym sposobem uwolnić mnie od mojego 
bodźca cielesnego. 

Gal. 4:19 Z boleścią=> Z powodu których boleję. 
Wykształtowany w was=> Jak jest pokazane naturalne spłodzenie, rozwój i narodzenie, tak 
podobnie jest i w duchowym znaczeniu. Gdy Nowe Stworzenie zostało już uformowane i 
rozwinęło się przez duchową działalność, a jeżeli nie było wypadku poronienia, wtedy we 
właściwym czasie nastąpi narodzenie się chwalebnej duchowej istoty. 

Gal. 4:22 Abraham=> Typ na Boga Jehowę. 
Z niewolnicy=> Agar, typ na Prawo Zakonu. 
Z wolnej=> Sara, typ na Przymierze Abrahama albo obietnicy. 

Gal. 4:23 Lecz ten=> Izmael, typ na Izraela. 
A który=> Izaak, typ na Chrystusa. 

Gal. 4:25 Góra Synaj=> Skalista, niepłodna, pusta góra, gdzie Prawo Zakonu było dane. 
Jeruzalem=> Ustawicznie oblegane i w niewoli. 
Z dziatkami=> Pod Prawem Zakonu. 



Gal. 4:26 Jeruzalem=> Duchowy Syon. Królestwo, które przyjdzie w mocy błogosławić świat. 
Ono górne=> Wyobrażone przez Sarę. 
Matką wszystkich=> "Przyjdzie z Syonu Wybawiciel", Rzym.11:26. 

Gal. 4:27 Rozwesel się=> Przymierze Abrahama figurowane przez Sarę. 

Gal. 4:28 Dziatkami=> Pozafiguralnym Izaakiem, którego Chrystus jest Głową. 
Obietnicy=> Spłodzonymi z Boga w żywocie Przymierza Abrahamowego. 

Gal. 4:29 Według ciała=> Izmael, typ na Żydów pozostających pod Prawem Zakonu. 
Według ducha=> Przez obietnicę Izaak, typ na Chrystusa. 

Gal. 4:30 Syn=> Izmael, typ na Żydów pod Zakonem. 
Niewolnicy=> Agar, typ na Prawo Zakonu. 
Nie będzie=> Dziedzicem, prawdziwym nasieniem. 
Z synem=> Izaakiem, typ na Chrystusa. 
Wolnej=> Sara, typ na Przymierze Abrahama. 

Gal. 4:31 Niewolnicy=> Członkowie domu sług. 
Wolnej=> Członkowie domu synów. 

Gal. 5: 1 W wolności=> Wolność od niewoli grzechu. Usprawiedliwione prawo do życia przez Chrystusa 
Zbawiciela. Zupełnie odmiennie od ducha papiestwa. 
Którą Chrystus=> "Jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie", Jan 8:36. 
Wolnymi uczynił=> Od Prawa Zakonu. 
Nie poddawajcie się=> Pod ludzkie wierzenia, nauki przeciwbiblijnej, itp. Szatan starać się 
będzie podbić was wszelkimi sposobami, jakie są w jego mocy. 
Pod jarzmo=> Prawo Zakonu, jarzmo sekciarskie. 
Niewoli=> Ludzkie organizacje. 

Gal. 5: 2 Ja, Paweł, mówię=> Wam, poganom, których nie było narodowym obyczajem. 
Obrzezywać się=> W celu przypodobania się Bogu przez zachowanie Zakonu. 

Gal. 5: 4 Usprawiedliwiacie się przez Zakon=> "Nie będzie usprawiedliwione żadne ciało z uczynków 
Zakonu", Gal.2:16. 

Gal. 5: 9 Trochę kwasu=> Korupcja, błąd, grzech. 

Gal. 5:12 Odjęci=> A nie wiecznie męczeni w piekle. 

Gal. 5:13 Ku wolności=> Przywilej poświęcenia doczesnych praw dla Prawdy i jej służby. 
Ciału=> By czynić źle. 
W miłości służcie=> Służba, która powoduje miłość sprawi, że najtrudniejsze zadania staną się 
łatwymi i przyjemnymi Bogu. 

Gal. 5:14 Samego siebie=> Nie mówi: "lepiej jak samego siebie". Chrystusa samoofiara za nas była nad to 
wymaganie. 

Gal. 5:15 Kąsacie i pożeracie=> Prawda zdaje się przystawać do charakterów silniejszych. Diament 
zarośnięty błotem nie jest zdolny do rżnięcia lub świdrowania, lecz gdy kilka diamentów ściera 
się ze sobą, powłoka z błota ustępuje i wytwarza się więcej szlifowania i polerowania. Diament 
wypolerowany zdolniejszy jest do cięcia, niż surowy. 
Jeden drugiego=> Nawet za czasów apostolskich panował między ludem Bożym duch zawiści i 
walki jeden przeciw drugiemu, zamiast walczyć przeciw złemu, przeciw duchowi światowemu i 
słabościom ciała. 

Gal. 5:16 Duchem=> Czyli zmysłem Chrystusowym, duchem Prawdy. 

Gal. 5:17 Ciało przeciw duchowi=> Przeciw życzeniu nowej woli albo umysłu. 
Co chcecie=> Co Nowe Stworzenie by chciało czynić? 
______________________  
MANNA - 9 LISTOPADA 
-------- 
To jest ta wielka i ciągła walka. Bo chociaż nowa wola podkreśla swoje prawa i zmusza ciało do 
uległości wobec nowego umysłu, to jednak śmiertelne ciało aktualnie nie będąc umarłym, ciągle 
wchodzi w kontakt ze światem i przeciwnikiem, przez których ustawicznie jest pobudzane i 
wzmacniane ziemskimi troskami, ambicjami, metodami, walkami, konfliktami i 
nieposłuszeństwem wobec nowej woli. Nie ma świętego bez tego rodzaju doświadczeń - walk 
zewnętrznych i wewnętrznych. Te walki muszą trwać do końca, gdyż w przeciwnym razie nie 
zdobędziemy nagrody, o którą walczymy. Bo chociaż nowe serce, umysł i wola wielokrotnie 
pokona śmiertelne ciało przy pomocy Pańskiej łaski i mocy, to jednak w tej walce nie może być 
przerwy, aż do śmierci.   
-------- 

Gal. 5:19 Uczynki ciała=> Jakie pochodzą od diabła. 

Gal. 5:21 Królestwa Bożego=> Które jeszcze liczy się do przyszłości. 

Gal. 5:22 Owoc ducha=> Stopniowo rozwija się, a przez pracę dochodzi do dojrzałości. 



Wesele=> Miłość ciesząca się. 
Pokój=> Miłość spokojna. 
Nieskwapliwość=> Miłość wytrwała. 
Dobrotliwość=> Miłość dla społeczeństwa. 
Dobroć=> Miłość w uczynku. 
Wiara=> Miłość w uległości. 
Wstrzemięźliwość=> Miłość w ćwiczeniach. 

Gal. 5:24 Chrystusowi=> Ofiarowani kandydaci na członków Jego Oblubienicy. To wskazuje, że nie 
wszyscy członkowie zboru galackiego byli takimi. 
Ukrzyżowali ciało=> Odcięli jako skazane na śmierć, usilnie sprzeciwiając się grzechowi aż do 
ostatniego tchnienia. 

Gal. 5:25 Duchem=> Czyniąc postęp w duchowym życiu. 

Gal. 5:26 Próżnej chwały=> Wpływ, władza między braćmi. 

Gal. 6: 1 Wy, duchowi=> Greckie słowo "pneumatikos" - spłodzeni z ducha świętego. 
W duchu cichości=> Greckie słowo "pneuma" znaczy usposobienie, a nie osoba. 
Był kuszony=> Przez starą samolubną naturę i pogwałcenie niektórych wymagań i przepisów 
doskonałego prawa miłości. 
______________________  
MANNA - 12 STYCZNIA 
---------------------- 
Nauczmy się dobrze tej lekcji ganienia drugich w sposób bardzo łagodny, bardzo rozważny i 
uprzejmy, raczej przez danie do zrozumienia, niż przez bezpośrednie oskarżanie i 
wyszczególnianie zła; raczej przez badanie obecnego stanu ich serc, aniżeli wcześniejszego, w 
którym to stanie, jak wiemy, błądzili. Mniej dbajmy o wymierzenie kary czyniącemu zło, a 
bardziej o jego poprawę i odwrócenie od grzechu. Nie próbujmy sądzić i karać jeden drugiego za 
przestępstwa, ale raczej pamiętajmy, że wszystko jest w ręku Pana. W żadnym znaczeniu tego 
słowa nie mścijmy się, sami nie wymierzajmy kary ani nie odpłacajmy złem za zło. 
---------------------- 

Gal. 6: 2 Noście=> Starajcie się ulżyć przez sympatię i dobrą radę. 
Jedni drugich=> W kłopotach finansowych i rodzinnych, w cierpieniach umysłowych i fizycznych, 
w nagłych nieszczęśliwych wypadkach, wielkim zakłopotaniu, obawie lub w świadomych 
grzechach. Wady i słabości. 

Gal. 6: 3 Nie będąc niczym=> Zdarza się niekiedy, że ludzie ograniczeni i biedni tak się nadymają w 
umyśle swoim, jak to czynią niektórzy z ludzi uczonych i bogatych. 

Gal. 6: 4 Doświadcza=> Kiedy chrześcijanin jest indywidualnie odpowiedzialny za używanie swojego 
chrześcijańskiego zdrowego rozsądku. 

Gal. 6: 5 Własne brzemię=> Swoje własne obowiązki. Odmienny od tego wyraz grecki znajduje się w 2 
wierszu. 

Gal. 6: 6 Udziela=> Zwróć jego uwagę na sprawę należącą lub mającą łączność z tym przedmiotem, o 
którym jest mowa. Tym sposobem wszyscy mogą być krytykami, lecz nigdy dla debatowania, dla 
żartu lub wyszukiwania wad, lecz na to, ażeby utrzymać w czystości Ciało Chrystusa i Jego 
naukę. 

Gal. 6: 7 Nie błądźcie=> Nie oszukujcie samych siebie myśląc, że będziecie zawsze oponować wszelkiej 
niesprawiedliwości. Wielu mieni się być ludem Bożym, a jednak są ślepymi odnośnie sądu i 
sprawiedliwości w wielu sprawach życia. Za wiele żądają pobłażliwości dla siebie, gdy chodzi o 
ich własne słabości i niedoskonałości, a zanadto są wymagającymi i niepobłażliwymi, gdy chodzi 
o słabości innych. 
________________________ 
MANNA - 8 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Siejemy ciału zawsze wtedy, kiedy pozwalamy cielesnym, samolubnym, niesprawiedliwym i 
niesłusznym pragnieniom ciała rządzić naszymi sercami i naszym życiem. Każde kolejne sianie 
ułatwia następny posiew i coraz pewniejszym czyni koniec tej drogi, którym jest śmierć - wtóra 
śmierć. Z drugiej strony, każdy opór wobec pragnień ciała skierowanych ku samolubstwu itp., 
każdy wysiłek nowego umysłu, nowej woli i duchowych skłonności do tego, co czyste, 
szlachetne, dobre i prawdziwe jest sianiem Duchowi, które wyda dodatkowe owoce Ducha, łaski 
Ducha, i które, jeśli jest wytrwałe, ostatecznie doprowadzi nas do harmonii z łaskawymi 
obietnicami i zarządzeniami Pana - do wiecznego życia w Królestwie. 
---------------------- 

Gal. 6: 8 Kto sieje ciału=> W kościele, pozwalając sobie na samolubne niesprawiedliwe przyjemności 
ciała, które wzięły górę w jego sercu i codziennym życiu. 



Skażenie=> Wtóra śmierć. 
Duchowi=> Sprzeciwiając się pożądliwościom ciała i samolubstwu. Otrzyma nagrodę. 
 
Zobacz MANNA w.7 

Gal. 6:10 Póki czas=> Najprzód ze wszystkiego wypełnijmy wolę Bożą. Gdy Pan Jezus nie miał 
sposobności przemawiać do Żydów, wykorzystał sposobność by przemówić do niewiasty 
Samarytanki. 
Dobrze czyńmy=> W rzeczach doczesnych i duchowych. 
Wszystkim=> Licząc w to i naszych nieprzyjaciół. Także tym, którzy zostali odłączeni od 
społeczności przez zbór. 
Domownikom wiary=> W to liczą się nie tylko poświęceni w Chrystusie Jezusie, lecz i ci 
wszyscy, którzy wierzą w Jezusa jako Zbawiciela od grzechu i śmierci. 
______________________  
MANNA - 2 KWIETNIA 
---------------------- 
Chrześcijanin powinien być gotowy czynić dobrze wszystkim ludziom kosztem własnego czasu i 
wygody, lecz dla braci powinien być gotowy położyć życie. Winien on także wyszukiwać 
dogodne okazje do kładzenia życia, dzień po dniu, w znaczeniu oddawania swego czasu na 
głoszenie Prawdy lub pomaganie w jakiś sposób Pańskim braciom, by mogli założyć zupełną 
zbroję Bożą i nie poddać się w tym złym dniu. 
---------------------- 

Gal. 6:11 Długi list=> Wielkimi literami, co wskazuje, że Paweł nie mógł dobrze widzieć, aby pisać 
drobnym pismem. 
Ręką moją=> Pomimo mojego słabego wzroku. 

Gal. 6:12 Którzykolwiek=> To wskazuje na niektórych, co wstrzymują się od głoszenia prawdy o "piekle", 
bojąc się by nie utracić członków ze swych zborów. 

Gal. 6:16 Tego sznura (kanonu)=> Prawa Nowego Stworzenia. 
Pokój na nich=> Nikt nie znajdzie prawdziwego pokoju, jeżeli nie będzie w harmonii i 
społeczności ze swym Stwórcą. 
Miłosierdzie=> Ponieważ Bóg sądzi nas według naszego serca, jego pragnień i wysiłków. 
Izraelski=> "Nie wszyscy co są z Izraela, są Izraelem (tak spośród cielesnych, jak i duchowych)", 
Rzym.9:6. 
Na lud Boży=> Izrael duchowy, kościół chrześcijański w porównaniu do Izraela cielesnego. 

Gal. 6:17 Piętno Pana noszę=> Jako sługa Chrystusowy. 

Ef. 1: 1 Świętym=> Poświęconym, wierzącym w Chrystusa. Ci, co nie mogą uważać siebie za świętych, 
nie mogą też i tych kosztownych obietnic, jakie ten list zawiera, do siebie stosować 
W Chrystusie=> To wyrażenie i temu podobne jest użyte w tym liście dwadzieścia razy. 

Ef. 1: 3 Ojciec Pana naszego=> Chrystus nigdy nie rościł prawa, aby być z Ojcem w jednej osobie. 
Duchowym=> Greckie słowo "pneumatikos", duchowego rodzaju. 
W niebiesiech=> W świątnicy i w świątnicy najświętszej. 

Ef. 1: 4 Wybrał w Nim=> Jako wyjątek, co się tyczy Bożego ogólnego planu dla rodzaju ludzkiego. 
Przed założeniem=> Ale nie "przed założeniem", jak w sprawie klasy "owiec" w Tysiącleciu. 

Ef. 1: 5 Ku przysposobieniu=> "Lecz którzykolwiek Go przyjęli dał im moc, aby się stali synami Bożymi", 
Jan 1:12. 
Za synów=> Dzieci Bożych a braćmi Chrystusa. 

Ef. 1: 6 Nas udarował=> Usprawiedliwił nas. 
W umiłowanym=> Jedynie w Jezusie. 

Ef. 1: 7 Odkupienie=> Greckie słowo "apolutrosis", wyzwolenie od Boskiego przekleństwa i gniewu. 
Usprawiedliwienie, które teraz posiadamy. 
Odpuszczenie=> Naszych grzechów, za które Chrystus zapłacił i przyjął na siebie karę. 
Bogactwa łaski=> "Błogosławieństwo Pańskie ubogaca", Przyp.10:22. 

Ef. 1: 8 Nam mądrości=> "Który nam stał się mądrością od Boga", 1 Kor.1:30. 
I roztropności=> Na ile możemy ją znieść. 

Ef. 1: 9 Oznajmiwszy=> Kościołowi chrześcijańskiemu. W teraźniejszym czasie jedynie świętym. 

Ef. 1:10 W rozrządzeniu czasów=> Epok w Tysiącleciu. 
Zgromadzi=> Ponownie ustanowi pod Boskim prawem i panowaniem. 
W jedno=> W jedną harmonijną rodzinę istot na różnych poziomach. "I będzie jeden Pasterz 
(Chrystus) i jedna owczarnia", Jan 10:16. 
Wszystkie=> Rzeczy, które zostały zepsute i wszyscy, którzy poddadzą się Chrystusowi 
dobrowolnie. 



W Chrystusie=> Pod Jego panowaniem. To jest przedstawione w Wielkiej Piramidzie, w której 
wszystkie linie stosują się do głównego kamienia węgielnego u szczytu. 
Na niebiesiech=> Rzeczy duchowe. "Dana mi jest wszelka władza na niebie", Mat.28:18. 
Na ziemi=> Znaczy rzeczy ludzkie. 

Ef. 1:11 W Nim przeznaczeni=> Pod Nim jako klasa, a co się tyczy ich kwalifikacji. Różne zarysy Planu 
Bożego rozwijają się stopniowo od wieku do wieku. Nawet wszystkie nowoczesne wynalazki od 
tego się liczą. 
Woli swojej=> Która w obecnym czasie dla dobrego celu uważa za dobre, aby istniały 
niedoskonałe warunki. 

Ef. 1:13 Zapieczętowani=> Naznaczeni, czyli wskazuje iż dany był im duch święty. Danie zapewnienia, iż 
oni otrzymają, czyli odziedziczą wielkie i kosztowne obietnice, jeżeli wiernie wytrzymają próbę 
pobożności i miłości, jaką Bóg na nich ześle. To jest najważniejsze ze wszystkich doświadczeń 
chrześcijanina. Ktokolwiek utraci tę pieczęć, nie może mieć żadnego udziału w pierwszym 
zmartwychwstaniu. "Nie zasmucajcie ducha świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście". 
Duchem świętym=> Ale nie tak zwaną "trzecią osobą", bogiem. 

Ef. 1:14 Zadatkiem=> Czyli zapewnieniem. 
Dziedzictwa=> Którego nie można zupełnie posiąść, aż przymierze zostanie zupełnie 
wypełnione w rzeczywistej śmierci. 
Wykupienie=> Greckie słowo "apolutrosis" znaczy wyzwolenie. 
Nabytej własności=> To jest: rodzaj ludzki, prawa, przywileje, życie i królestwo dane pierwotnie 
Adamowi oraz ziemię i wszystko, cokolwiek było utracone. W typie było pokazane, że krew była 
wylana u podnóża ołtarza, co wskazuje, że ziemia została odkupioną od przekleństwa. "Ziemia 
jest Pańska" i żadne teraźniejsze wysiłki ludzkie nie są ważne (by zmienić bieg świata z drogi 
samolubstwa na drogę miłości). Chrystus ponownie podzieli ziemię, dając najbardziej pożądane 
miejsca pokornym. 

Ef. 1:17 Bóg Pana naszego=> Chrystus nigdy nie rościł prawa być Bogu równym w mocy. 
Duch mądrości=> Nie innego boga, ani osoby w jakim bądź sensie. 

Ef. 1:18 Oświecił=> Stopniowo przez wyrozumienie Prawdy. 
Nadzieja powołania=> Wysokiego, niebiańskiego powołania w błogosławieniu świata. 

Ef. 1:19 Mocy Jego=> "Dana mi jest wszelka władza", Mat.28:18. 

Ef. 1:20 Wzbudził Go=> Chrystus nigdy nie mógłby wzbudzić samego siebie. 
Na prawicy=> Stanowisko łaski i mocy. 

Ef. 1:21 Wysoko=> "Bóg nader Go wywyższył", Filip.2:9. 
Zwierzchności=> "Tym zacniejszym stał się nad aniołów, czym zacniejsze nad nich odziedziczył 
imię", Żyd.1:4. 
Nad wszelkie imię=> Następne po Bogu Ojcu. 

Ef. 1:22 A Onego dał=> Nasz Pan nie postanowił się sam na stanowisku, aby stał się Głową Kościoła 
Bożego, lecz został na nie naznaczony. "Bo nikt sobie tej czci nie bierze", Żyd.5:4. 
Za głowę=> To było wyobrażone w żydowskim kapłaństwie, w którym kapłani nosili czapki, a w 
królewskim kapłaństwie siostry wyobrażające Kościół, podobnie nakrywają swe głowy. 
Nad wszystkim=> "Aby On między wszystkimi przodował", Kol.1:18. 

Ef. 2: 1 Umarli=> Byli pod wyrokiem śmierci. 

Ef. 2: 2 Książęcia=> Szatana, którego istnieniu wielu zaprzecza. 
Na powietrzu=> Duchowa władza. "Zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciw Pana na 
powietrzu", 1 Tes.4:17. Odnosi się po części do wichrów, cyklonów i burz naszych czasów. 
Wyobrażone jest przez wielką burzę, w której szatan starał się zatopić naszego Pana na morzu 
Galilejskim. 
Który teraz=> Działa jako władca ciemności wieku tego, który przedstawia zło za dobro, a dobro 
za zło. 

Ef. 2: 3 Z przyrodzenia=> Z natury upadłej a odziedziczonej. 
Dziećmi gniewu=> Cały rodzaj ludzki pod przekleństwem śmierci w Adamie. Wszyscy, co nie są 
usprawiedliwieni przez wiarę w krew Chrystusową. Gniew Boży dosięga nawet i członków 
Kościoła w ciele. 
Jako i drudzy=> Z których wielu jest dziećmi onego złego (szatana), którego dzieło sprawują 
(świadomie lub nieświadomie). 

Ef. 2: 4 W miłosierdziu=> Przeciwnie do poglądów tych, którzy głoszą naukę o wiecznych mękach. 

Ef. 2: 5 Umarłymi=> Figuralnie umarłymi. 
Ożywił nas=> Poczytał za żywych. 
Z Chrystusem=> Jako Jego braci, a nie synów. Jest rzeczą niewłaściwą dla tych, którzy 
otrzymali łaskę Bożą, ażeby o sobie myśleli lub mówili, że są "nędznymi grzesznikami". 
Zbawieni=> Doszliście do stanu przypisanego zbawienia. 



Ef. 2: 6 W niebiesiech=> W "świątnicy", pierwsze miejsce niebios. 

Ef. 2: 7 Przyszłe wieki=> Licząc i Tysiąclecie w niezliczone wieki przyszłości. O tych wiekach Słowo 
Boże nic nam nie objawia i nie byłoby właściwe dociekać tego obecnie. "Rzeczy tajemne należą 
Panu Bogu naszemu, a jawne nam i synom naszym", 5 Moj.29:29. 
Bogactwo łaski=> Zaspokojenie najwyższych przymiotów umysłu i serca Nowego Stworzenia, 
które odpowiadają do harmonii w muzyce zadowalającego naturalne ucho, lub przyjemną 
wonność i zapach, albo przenikające do głębi serca najbardziej przyjemne uczucia, które ludzki 
umysł odczuwa, lecz jasno nie może pojąć. 
W Jezusie=> My jesteśmy w Chrystusie Jezusie. 

Ef. 2: 8 Łaską=> Pan Bóg nie był obowiązany aby kogo miał zbawić. 
Przez wiarę=> Nieświadomość nie może być powodem do zbawienia. 
Nie z was=> To stało się możebne z powodu okoliczności i warunków od Boga ustanowionych. 
______________________  
MANNA - 29 MARCA 
---------------------- 
Jako członkowie upadłej rasy nie bylibyśmy zdolni spełniać żadnych uczynków, które Bóg 
mógłby przyjąć. Dlatego nasze obecne stanowisko, jako chrześcijan, nie jest wynikiem CZEgoś, 
co dokonała lub mogła dokonać stara istota. To nie pochodzi z nas, to jest dar Boży. Z tej lekcji 
musimy gruntownie zdać sobie sprawę, w przeciwnym razie będziemy stale w 
niebezpieczeństwie upadku. Apostoł chce, byśmy dokładnie zrozumieli, że nowe serce, umysł i 
wola to jest nowa i odrębna istota, a nie ewolucja starej natury. Zostaliśmy stworzeni w Jezusie 
Chrystusie, jako twór Boski, przygotowani do dobrych uczynków, lecz nie przez dobre uczynki. 
---------------------- 

Ef. 2: 9 Nie z uczynków=> Usprawiedliwienie jest darem, łaską, lecz jeżeli za nią nie postępują uczynki, 
wtedy jest ona używaną na próżno. 

Ef. 2:10 Czynem Jego=> Dziećmi Bożymi, braćmi Chrystusa. 

Ef. 2:12 Społeczności=> Ustanowionego rządu. 
Izraelskiej=> Dwanaście pokoleń. 
Umów obietnicy=> Danej Izraelowi do czasu, dopóki dom izraelski nie został odrzucony. 
Nie mający nadziei=> Żadnej zachęty ani obietnicy. Dla świata niemożliwością jest sprzedać 
swoje pierworodztwo, ponieważ on nie ma nic do sprzedania. 

Ef. 2:13 Krew Chrystusa=> On przez oddanie swego życia zapłacił za nas okup. 

Ef. 2:15 Aby dwóch=> Żydów i pogan. 
Nowego człowieka=> Drugi Adam, Chrystus - Głowa i Ciało. 

Ef. 2:19 Przychodniami=> Jak inni ze świata, co nie są uznani za synów Bożych. 
Współmieszczan=> Dla takich, co otrzymali łaskę Bożą, jest rzeczą niewłaściwą mówić o sobie, 
że są "nędznymi grzesznikami". 
Świętych=> Królestwa niebiańskiego i jako tacy powinni wymagać tylko takich praw na ziemi, 
jakie są nadawane przychodniom. 

Ef. 2:20 Apostołów=> Natchnione od Boga narzędzia mówcze. 
Węgielny kamień=> Został położony w niebie, główna część całego duchowego budynku, który 
został obciosany, wypolerowany i dopasowany na swoje stanowisko. Podobnie dzieje się z 
innymi żywymi kamieniami. 
________________________ 
MANNA - 26 WRZEŚNIA 
---------------------- 
(Dotyczy w.20-22) 
W miarę jak przemija, dzień za dniem pamiętajmy o naszym potrójnym stosunku do tej Świątyni: 
(1) Jako żywe kamienie dotąd jeszcze podlegamy procesowi przygotowywania. (2) Jako 
członkowie Królewskiego Kapłaństwa niosący Arkę, przechodzimy ze stanu Przybytku do stanu 
Świątyni. Niektórzy nasi członkowie już tam weszli, inni są jeszcze w drodze. (3) Jako lud Boży 
powinniśmy wiedzieć, że nadszedł czas, w którym mamy śpiewać w duchu i zrozumieniu nową 
pieśń o Boskim miłosierdziu, sprawiedliwości, miłości i prawdzie. Bądźmy wierni we wszystkich 
tych aspektach, wypełniając swoją część, gdyż wkrótce nasza droga się skończy, a chwała 
Pańska napełni Świątynię. 
---------------------- 

Ef. 2:21 Budowanie=> Pięknie ilustrowane przez Wielką Piramidę w Egipcie. 
Kościół Święty=> "Kto zwycięży, uczynię go filarem w Kościele Boga mojego", Obj.3:12. 

Ef. 3: 1 Dlatego=> Czyli z przyczyny budowy świątyni Bożej - Kościoła. 

Ef. 3: 3 Tajemnicę=> Wysokiego powołania do Kościoła. 



Ef. 3: 5 Nie była znana=> A nawet i w obecnych czasach nie jest zrozumianą, za wyjątkiem prawdziwie 
ofiarowanych Bogu. 
Jako teraz=> Podczas Wieku Ewangelii. 
I prorokom=> Publicznym mówcom. 

Ef. 3: 6 Wspólnym ciałem=> Uczynieni członkami Ciała Chrystusowego, którego Głowa posiada życie 
sama w sobie. 

Ef. 3: 8 Najmniejszemu łaska=> Ostatniemu była ta łaska udzieloną. 
Opowiadał=> Zwiastował wesołą nowinę między narodami. 
Niedościgłe=> Bezmierne bogactwa łaski Bożej. 

Ef. 3: 9 Społeczność=> Metoda, sposób usługiwania lub działania. Warunki, na mocy których można 
było otrzymać udział w Nowym Stworzeniu. 
Tajemnicy w Bogu=> Sekretnego planu. Tajemnica ta będąc zakrytą przez tak długi czas, 
nasuwa na myśl, że dzieło, które ma być wykonane, musi być bardzo wielkim dziełem, godnym 
takiego przygotowania. 
Stworzył=> Licząc w tym i szatana, który pierwotnie był doskonałym i dobrym. 

Ef. 3:10 Aby przez zbór=> Przez kościół jako narzędzie. 
Rozliczna=> Wielce urozmaicona. 
Mądrość Boża=> Jaka się objawia tak w stworzeniu kwiatów, jak ludzi, aniołów, cherubinów i 
serafinów. Również objawia się w postępowaniu różnych metod i sposobów tak do upadłych 
ludzi, jak i upadłych aniołów. 

Ef. 3:11 Według postanowienia=> Jaki jest w planie wieków. 

Ef. 3:15 Wszelka rodzina=> Wszyscy co ostatecznie przyjdą do harmonii z Bogiem. 

Ef. 3:17 Aby Chrystus mieszkał=> Jego duch w sercu jako król, władca, dyrektor wszelkiej myśli, słowa i 
uczynku. 

Ef. 3:18 W miłości=> W duchu świętym lub usposobieniu. 
Doścignąć=> Co jest prawie niemożebne zrozumieć takiemu, który jest zaślepiony nauką: 
"żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie", 1 Moj.3:4. 

Ef. 3:19 Miłość Chrystusowa=> Tak dla upadłych aniołów, jak i dla upadłych ludzi. 
Przewyższa=> Ludzką znajomość. 

Ef. 3:20 Skuteczna w nas=> "Albowiem Bóg jest, który sprawuje w nas chcenie i skuteczne wykonanie", 
Filip.2:13. 

Ef. 3:21 Na wieki w Kościele=> Przez Kościół i wskazuje, że rodzaj ludzki zawsze będzie chwalił Boga 
przez Chrystusa. 

Ef. 4: 1 Chodzili jako przystoi=> Tak, ażebyście nie zostali odrzuceni od nagrody jak Wielkie Grono, 
które nie postępowało odpowiednio do wymagań, przeto nie otrzyma wielkiej nagrody. 

Ef. 4: 3 Jedność ducha=> "Nie czyniąc nic spornie, albo przez próżną chwałę", Filip.2:3. 

Ef. 4: 4 Jedno jest ciało=> Szczególnie członki Ciała Chrystusowego, Kościół Boga żywego, Małe 
Stadko jako nasienie Abrahama, w tym liczą się tylko zupełnie ofiarowani, a nie kto inny. 
Jeden duch=> Prawdy, świętobliwości i miłości. 
W jednej nadziei=> Mamy myśleć o jednej nadziei. Nie mamy nic w tej sprawie do wyboru. 
Powołania=> Które brzmi: "proszę was, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze 
ofiarą żywą ...", Rzym.12:1. 

Ef. 4: 5 Jeden Pan=> Jedna jest tylko głowa jednego ciała. "Początek stworzenia Bożego", który 
stworzył wszystkie inne rzeczy, który "stał się ciałem", "który dał samego siebie na okup za 
wszystkich", który był "umartwiony ciałem, ale ożywiony duchem", który został wywyższony do 
Boskiej natury, a teraz jest "Panem wszystkiego", aniołów i ludzi, żywych i umarłych. 
Jeden chrzest=> Ofiarowanie się, jedyny właściwy znak to symbol ofiarowania. 

Ef. 4: 8 Pojmanych=> Literalne wyrażenie jest: "mnóstwo więźniów". Nasz Pan kupił cały rodzaj ludzki, 
więźniów grzechu i śmierci. 
I dał dary=> "Niebiański dar" podczas Zielonych Świąt. 

Ef. 4:10 Nad niebiosa=> Duchowe władze. 

Ef. 4:11 Dał apostołów=> Mężczyzn. 
Proroków=> Mężczyzn. 
Pasterzy=> Mężczyzn, "bo niewieście nie zezwalam uczyć ani wynosić się nad męża (nad 
brata)", 1 Tym.2:12. Pasterze, którzy by odwiedzali, zachęcali, wzmacniali, podtrzymywali i 
bronili owce od wilków w owczej skórze. 
I nauczycieli=> Pomocników obojga płci, lub nauczycieli mężczyzn jak wspomniane powyżej. 

Ef. 4:12 Ku spojeniu=> Nauczanie, objaśnianie, kwalifikacja. 
Usługiwania=> Chwalebna służba w Tysiącletnim Królestwie. 

Ef. 4:13 Męża doskonałego=> "Który jest Głową Ciała", Kol.1:18. 

Ef. 4:14 Nie bądźcie dziećmi=> "Potrzebującymi mleka, a nie twardego pokarmu", Żyd.5:12. 



Ef. 4:15 W miłości=> Twarde prawdy starać się przedstawiać łagodnie na ile to możebne. 
Rośmy w Onego=> Grunt wszystkich naszych nadziei jest w niebiesiech, a nie na ziemi. 
Jest Głową=> "Kto się łączy z Panem (a nie z jakąś sektą) jednym duchem jest z Nim", 1 
Kor.6:17. 
______________________  
MANNA - 14 MAJA 
---------------------- 
Co to znaczy rosnąć w łasce? To znaczy cieszyć się życzliwością Pana przez osobistą zażyłość 
i duchową społeczność z Nim. Niemożliwy jest taki wzrost w łasce bez wzrostu w wiedzy, 
ponieważ celem takiej duchowej łączności jest budowanie nas w doskonalszej wiedzy i zażyłości 
z Panem w celu wyrobienia w nas poczucia jedności z Boskim Planem i dania nam przywileju 
"pomagania mu" w realizowaniu tego Planu. Jeśli więc, miłujemy Boga i słuchamy Go, jeśli 
pragniemy rosnąć w Jego łasce, .to Jego zapisane Słowo jest przedmiotem naszych 
codziennych medytacji i studiów. W taki sposób rośniemy w wiedzy. 
---------------------- 

Ef. 4:16 Która we wszystkich=> Łagodność w każdym członku zgromadzenia. 
Siebie=> Greckie słowo "heautou" jak w wyrażeniu: "nie będzie mówił sam od siebie". 

Ef. 4:23 Duchem=> Greckie słowo "pneuma", charakter lub usposobienie. 

Ef. 4:24 Oblekli w nowego człowieka=> "Ale on człowiek ukryty jest wewnątrz", 1 Piotra 3:4. 

Ef. 4:25 Z bliźnim prawdę=> To jednak nie znaczy, że powinniśmy mówić o wszystkim, co wiemy. 
Niektórzy zadają takie pytania, o które nie mają prawa się pytać. 

Ef. 4:26 Gniewajcie się=> Gniew spowodowany miłością powinien być nią kontrolowany. 

Ef. 4:27 Miejsca diabłu=> W którego istnienie wielu nie wierzy. 

Ef. 4:28 Niech pracuje=> Wielu ma śmiałość prosić o rzeczy, na które nie chcieliby pracować. 
Aby miał=> "Nie bądźcie dłużnymi nikomu". Lud Boży ma żyć rozważnie. 

Ef. 4:29 Z ust waszych=> "Nie mówcie o nikim źle", Tytus 3:2. 
________________________ 
MANNA - 10 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Człowiek mający złą skłonność do obmowy asekuruje się sumieniem twierdząc, że zawsze 
należy mówić prawdę i stąd Bóg nie miał na myśli, że mówienie prawdy jest obmową, ale, gdy 
potępiał obmowę i oszczerstwo, jako uczynki ciała i diabła, musiał mieć na myśli wypowiedzi 
fałszywe, nieprawdziwe. Takie mniemanie jest błędne. Obmowa jest obmową bez względu na to 
czy mówi się prawdę, czy fałsz i tak jest widziana nie tylko przez prawo Boże, ale także przez 
prawa ludzi cywilizowanych. Obmową jest to, co jest wypowiedziane w intencji szkodzenia 
drugiemu, bez względu na to czy to jest prawdziwe, czy fałszywe, a prawo ludzkie zgadza się z 
prawem Bożym, iż szkodzenie drugiemu jest złem. 
---------------------- 

Ef. 4:30 Nie zasmucajcie ducha=> Nie czyń nic takiego, co mogłoby pogwałcić twoje przymierze, lub 
spowodować smutek albo wyrzut sumienia odnowionego umysłu twojego. 
Zapieczętowani=> Naznaczeni lub wskazuje, że duch święty był wam dany. "Zapieczętowani 
jesteście onym obiecanym duchem świętym". Naznaczeni, czyli wskazuje iż dany był im duch 
święty. Danie zapewnienia, iż oni otrzymają, czyli odziedziczą wielkie i kosztowne obietnice, 
jeżeli wiernie wytrzymają próbę pobożności i miłości, jaką Bóg na nich ześle. To jest 
najważniejsze ze wszystkich doświadczeń chrześcijanina. Ktokolwiek utraci tę pieczęć, nie może 
mieć żadnego udziału w pierwszym zmartwychwstaniu. "Nie zasmucajcie ducha świętego 
Bożego, którym zapieczętowani jesteście". 
Na dzień=> Greckie słowo "apolustrosis" czyli wyzwolenie przy pierwszym zmartwychwstaniu. 

Ef. 4:31 ______________________  
MANNA - 14 LIPCA 
---------------------- 
Zaawansowanych chrześcijanin ze swego stanowiska wysokiej oceny Boskiego prawa widzi, że 
w oczach Bożych nienawiść jest morderstwem, obmowa zabójstwem, a zniszczenie dobrego 
imienia bliźniego jest kradzieżą i rabunkiem. Każda z wymienionych rzeczy uprawiana w 
Kościele, pośród ludzi wyznających Boga, jest podwójnym złem - zabójstwem i ograbieniem 
brata. Jedyny wyjątek od zasady niemówienia źle o żadnym człowieku może mieć miejsce 
wtedy, gdy zaistnieje absolutna konieczność objawienia zła - kiedy przedstawienie tego zła 
byłoby przeciwne pragnieniom naszego serca, a wyjawilibyśmy je z konieczności - z powodu 
miłości do drugich, którzy nie poinformowani mogliby zostać skrzywdzeni. 
---------------------- 



Ef. 4:32 Jako wam Bóg=> Który wyczekuje by nam okazać dobroć i pragnie nam darować upadki, lecz 
wymaga byśmy najprzód okazali pokutę. 
W Chrystusie=> Dlatego, że On zapłacił za nas karę, czyniąc zadość sprawiedliwości. 

Ef. 5: 2 Na ofiarę=> Krew cielców i kozłów nie mogła zgładzić grzechów Izraela. 
Bogu=> Któremu okup był złożony. 

Ef. 5: 4 Błazeńskie mowy=> Ordynarne, lubieżne mowy. 
I żarty=> Domyślniki profanacji lub rozpusty. 

Ef. 5: 5 W Królestwie=> Które ma przyjść. 

Ef. 5: 8 ______________________  
MANNA - 1 LIPCA 
---------------------- 
Jeśli poświęciliśmy się Bogu przez Prawdę jeśli nasza wola jest martwa, a Pańska w pełni 
przyjęta w jej miejsce w myśli, słowie i działaniu - to znaczy, że pełnimy wolę Bożą i że 
otrzymamy nagrodę jako "zwycięzcy", nawet gdybyśmy nigdy nie mieli okazji wygłaszać kazań, 
udzielać jałmużny ubogim i nigdy nie cierpieli jako męczennicy dla sprawy Prawdy. 
Zapamiętajmy dobrze, że "ta jest wola Boża [dotycząca was], to jest, poświęcenie wasze". Niech 
nic nie zachmurza ani zaciemnia tej prawdy - nawet inne prawdy lub błędy. Niech ona dominuje 
w naszym życiu, a wtedy, jeśli wola Boża jest istotnie naszą wolą, mamy jasno wytyczoną 
ścieżkę przed nami, co jest bardzo ważne. 
---------------------- 

Ef. 5: 9 Ducha=> Światła (tak podają stare rękopisy). 

Ef. 5:10 Zobacz w.8 - MANNA 

Ef. 5:11 Niepożytecznymi=> Grzech w swoim dążeniu jest zgubnym a nie produktywnym. Jego 
skłonność jest ku śmierci. 
Ciemności=> Doktryny bez podstawy Pisma Świętego, jak również niemoralne życie. Sekretne 
domy i stowarzyszenia. Nasze domy powinny być oświecone. Nawet naturalne światło jest 
wrogiem ciemności grzechu. 
Raczej strofuj=> Nie słuchaj ani nie bierz udziału w złem, gdy o kimś prowadzona jest rozmowa 
na jego niekorzyść. 
______________________  
MANNA - CZYSTOŚĆ 
---------------------- 
=> My zawsze możemy ganić grzech żywymi listami swego codziennego życia, które jako jasne i 
świecące światła zawsze powinny zachowaniem się, spojrzeniem uczynkiem i tonem strofować 
to wszystko, co skłania się ku ciemności i grzechowi. "Tak niechaj świeci światłość wasza przed 
ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli, a chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech". 
Niekiedy byłoby właściwe, a nawet obowiązkowe, mówienie lub działanie przeciwko ciemności, 
lecz światło świątobliwego życia, świadczenie o Prawdzie i okazywanie Ducha Świętego jest z 
pewnością jednym z najskuteczniejszych sposobów ganienia grzechu. 
---------------------- 

Ef. 5:13 Strofowanie=> Pokazane, że jest złe. 
Od światłości=> Przez Prawdę na czasie. 

Ef. 5:14 Ocuć się=> Otwórz oczy i uszy twego wyrozumienia. 
Który śpisz=> Nowo nawróceni do Prawdy, podobnie jak nowonarodzone dzieci są skłonne do 
spania. W naturalnym stanie to jest korzystne, zaś w duchowym szkodliwe. 
I powstań=> Pobudź energię nowego umysłu i nowej woli, aby ująć kierownictwo i władzę nad 
śpiącym i śmiertelnym ciałem. 
Od umarłych=> Wyższe od upadłych skłonności twego ciała, a co jest zwykłą rzeczą dla rodzaju 
ludzkiego. 
A oświeci cię=> Powiększy twoją znajomość w ocenieniu Prawdy i sprawiedliwości. 

Ef. 5:15 Ostrożnie=> Greckie słowo "circum" - około, słowo "spektus" - bacznie patrzeli. 

Ef. 5:16 Odkupując=> Greckie słowo "exagorazo", kupując i zabezpieczając. 
Czas=> Największą część czasu, jeżeli możebne, poświęcać na wyższe rzeczy. 
Dni są złe=> Wcale nie korzystne na czynienie postępu duchowego. Nasuwa tysiące pokus na 
przyjemności światowe. 

Ef. 5:18 Upić winem=> Upajanie się fałszywymi naukami, duchem światowym zmieszanym z winem 
Babilonu - kościelnictwa, które ma pozór pobożności, odurza i daje zakazaną radość, obudza 
miłość do sekciarstwa. 
Napełnieni=> Najprzód potrzeba pozbyć się ducha samowoli. Mieć ścisłą społeczność z Panem, 
ze Słowem Bożym i z braćmi. Gorliwie badać Słowo Boże, by nauczyć się i czynić Jego wolę. 



Duchem=> Greckie słowo "pneuma" znaczy duch Boży, duch Prawdy. "A jeśli kto ducha 
Chrystusowego nie ma, ten nie jest Jego", Rzym.8:9. "Słowo Boże niechaj mieszka w was 
obficie", Kol.3:16. Nowe wino to nowy środek rozweselający, nowy antydot na wszelkie starania, 
kłopoty i bóle. Skutek z owocu winnego krzewu, który zasadził Ojciec Niebiański, którego 
Chrystus jest głównym krzewem, zaś Jego naśladowcy są latoroślami. 
______________________  
MANNA - 16 LIPCA 
---------------------- 
Miara naszego "napełnienia" się duchem wiary i posłuszeństwa będzie odpowiadała mierze 
naszego opróżnienia się z ducha samolubstwa. I chociaż posłuszeństwo nie może inaczej się 
objawić jak w codziennym życiu, to jednak posłuszeństwo, którego od Swego poświęconego 
ludu spodziewa się Bóg jest posłuszeństwem intencji, woli i serca. Stąd, te jednostki, których 
serca są całkowicie lojalne wobec Pana mogą się Jemu podobać, lecz mogą zupełnie nie 
podobać się tym, z którymi wchodzą w kontakt, podczas gdy inni, wysoce cenieni przez ludzi z 
powodu zewnętrznej moralności mogą być "obrzydliwością" w oczach Boga z uwagi na 
oziębłość i nieuczciwość serca. Jednakże ten, kto posiada nową nadzieję i nowego ducha, 
będzie się starał oczyszczać siebie nie tylko w myślach, ale również w słowach i uczynkach oraz 
we wszystkich sprawach swego życia wewnętrznego i zewnętrznego. 
---------------------- 

Ef. 5:19 Rozmawiając=> Tu nie ma wzmianki o klasie kleru. 
Pieśni duchowe=> Greckie słowo "pneumatikos", w zgodzie z twoim nowym duchem. 
Grając=> Życie moje płynie jak nieustanny śpiew. 

Ef. 5:20 Za wszystko=> Ponieważ wszystkie rzeczy są ku naszemu dobru. 

Ef. 5:22 Żony=> Jako typ na Kościół. 
Swoim mężom=> Jako typ na Chrystusa. 

Ef. 5:23 Głowa żony=> "Głową niewiasty jest mąż", 1 Kor.11:3. "I nazwał imię ich (oboje) Adamem", 1 
Moj.5:2. 
A Chrystus głową=> Męża. Jezus był pierwszym w biegu, nikt Go nie poprzedził z członków 
chrześcijańskiego kościoła. 

Ef. 5:26 Oczyściwszy=> "Omyte ciało wodą czystą", Żyd.10:23. "Poświęć je w Prawdzie Twojej", Jan 
17:17. 
Omyciem wody=> Było figurowane przez umywanie się kapłanów. 

Ef. 5:27 Zmazy=> Nie mając na szacie sprawiedliwości Chrystusowej. 
Zmarszczki=> W dodatku Oblubienica Chrystusowa musi udowodnić, iż posiada gorącą miłość 
dla swego Oblubieńca i niestrudzone poświęcenie dla Jego imienia i zasady. 

Ef. 5:30 Członkami Jego=> "Chrystus nie jest jednym członkiem, ale wieloma", 1 Kor.12:12-28. 

Ef. 5:33 Niech się boi=> Nie bojaźnią niewolniczą, lecz poszanowaniem i miłością. 

Ef. 6: 2 Czcij ojca=> Jest właściwą rzeczą dla Nowego Stworzenia cytować z Zakonu lub jakiej części 
Pisma Świętego, co mogłoby nam dopomóc do lepszego zrozumienia woli Bożej względem nas. 

Ef. 6: 5 Słudzy=> Powinni oddawać swoje usługi z podwójną ochotą. 

Ef. 6: 6 Duszy=> Greckie słowo "psyche", istota, dusza. 

Ef. 6:10 Zmacniajcie się=> Żeby nie przypodobywać się światu, lecz oddalać od siebie grzech i 
zgromadzać się z ludem Bożym, a także codziennie badać Słowo Boże. 

Ef. 6:11 Zasadzkom=> Objawionym przez nadprzyrodzoną siłę upadłych aniołów z końcem Wieku 
Ewangelii. 
Diabelskim=> W którego istnienie wielu przeczy. 

Ef. 6:12 Nie krwi i ciału=> A tylko przeciwko widzialnym narzędziom szatana. 
Zwierzchnościom=> Niewidzialną jest nasza główna walka. 
Dzierżawcom ciemności=> Szczególnie szatanowi, który jest władcą ciemności w teraźniejszym 
czasie. "Bo oto ciemności pokrywają ziemię, a zaćmienie w narodach", Izaj.60:2. 
Złościom wysoko=> Złym duchom, których wodzem jest szatan. Duchowe rzeczy onego złego 
na wywyższonym stanowisku. 

Ef. 6:13 Zupełną zbroję Bożą=> Nigdy przedtem nie była tak potrzebna i nie była daną. Każda część 
zbroi spajana jest miłością Bożą. Każda część jest nastemplowana pieczęcią drogocennej krwi 
Chrystusa. 
Ostać się=> "Bójmy się, aby snać zaniedbawszy obietnicy o wejściu do odpocznienia Jego, nie 
zdał się kto z was być upośledzony", Żyd.4:1. 
W dzień zły=> Czas, w którym żyć będziemy. 
Wykonawszy=> Starając się dojść do celu doskonałej miłości tak szybko, na ile to możebne. 
Jasno i bez bojaźni starając się głosić i bronić Prawdę Bożą po dokończeniu dzieła żniwa. 



Ostać się=> By wytrzymać próbę wiary, cierpliwości i wszystkich elementów miłości, być 
wiernym i zupełnym w Chrystusie. Możebne, że święci (z klasy Małego Stadka) będą zmuszeni 
do bezczynności dość długi czas, aby wiara i cierpliwość mogły się w nich udoskonalić, gdy 
"drzwi" (do spłodzenia z ducha świętego) zostaną zamknięte. Napaść ze strony nieprzyjaciela 
przyjdzie na pewno. 

Ef. 6:14 Biodra wasze=> Wyobraża ofiarowanie się, by służyć Prawdzie Bożej. 
Pancerz sprawiedliwości=> Usprawiedliwienie, sprawiedliwy charakter, rozwinięty Prawdą. 

Ef. 6:15 Obuwszy nogi=> Symboliczne, a nie literalne nogi. "Staną nogi Jego w on dzień na górze 
Oliwnej", Zach.14:4. 
Gotowość w ewangelii pokoju=> Dobroć, pokora, wytrzymałość, cierpliwość, miłość, pokój serca. 

Ef. 6:16 Tarczę wiary=> "A to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, wiara wasza", 1 Jana 5:4. "Prawda 
jego tarczą i puklerzem", Ps.91:4. 

Ef. 6:17 Przyłbicę=> Intelektualne uzbrojenie. Nie pozwól, ażeby głowa twoja miała stać się za dużą do 
przyłbicy. 
Zbawienia=> Od sideł i ułudy błędu. 
Miecz ducha=> Broń nasza nie jest cielesną. Naszą bronią jest: "tak napisano". 

Ef. 6:18 ______________________  
MANNA - 27 LISTOPADA   
-------- 
Powinniśmy mieć ducha modlitwy we wszystkim, co mówimy i robimy. Nasze serca ustawicznie 
powinny się wznosić do Pana z prośbą o kierownictwo we wszystkich sprawach naszego życia, 
abyśmy mogli z całej mocy robić to, co mamy do zrobienia i to w taki sposób, jaki byłby mile 
widziany przez Boga, abyśmy byli chronieni przez Niego przed pokusami, które w przeciwnym 
razie byłyby nie do wytrzymania, i abyśmy ostatecznie mogli być wyzwoleni od wpływu szatana i 
otrzymać stanowisko w Królestwie. Bracia, miejmy w pamięci i coraz lepiej wprowadzajmy w 
czyn następujące słowa naszego Pana: "Czujcież a módlcie się, abyście nie weszli w 
pokuszenie".   
-------- 

Ef. 6:24 Nieskazitelności=> Greckie słowo "aptharsia" znaczy nieskazitelnie. 

Fil. 1: 1 Z biskupami=> Starszymi zborów. 

Fil. 1: 6 Pewien będąc=> Jest to przywilejem chrześcijanina posiadać zupełną wiarę i nadzieję w 
ostateczne zwycięstwo. 

Fil. 1:15 Niektórzy z dobrej woli=> Można zauważyć swobodę, jaką cieszył się apostoł Paweł, że przez 
dwa lata nauczał w wynajętym domu. 

Fil. 1:16 Ze sporu=> Nawet i to było powodem do radowania się Pawła. 

Fil. 1:21 Jest Chrystus=> Znaczy żyć dla Chrystusa. 

Fil. 1:23 Ściśniony od obojga=> Bo nie wiedział co obrać: życie czy śmierć. 
Rozwiązany=> Tu słowo źle oddano z greckiego "analuzai" od wyrazu "ana" i "luzai", czyli: 
uwolnić, rozwiązać, ale właściwie winno być oddane w tym tekście "powrotu", jak jest w 
wyrażeniu: "ażby się wrócił" (Łuk.12:36). 
Z Chrystusem lepiej=> Niżeli w którymkolwiek z tych dwóch. 

Fil. 1:26 Zasię przybędę=> W mojej "parousji", obecności. 

Fil. 1:27 Sprawujcie=> Bądźcie wolni od oszczerstwa. 
Jednomyślnie=> Wierzcie, że greckie słowo "psyche" oznacza: duszę, istotę. 

Fil. 2: 1 ______________________  
MANNA - 10 SIERPNIA 
---------------------- 
Co za wspaniałe napomnienia do jedności, pokoju i braterskiej uprzejmości. Czyż nie przynoszą 
nam one na myśl cierpliwości, wyrozumiałości, łagodności, użyteczności i pokrzepienia jednych 
wobec drugich w Kościele? W ten sposób Duch Pański może obfitować we wszystkich i każdy 
może uczynić możliwie największy postęp na właściwej drodze. Drodzy bracia i siostry, bądźcie 
coraz bardziej godnymi miana Barnaby - pocieszyciela braci. Miejmy coraz więcej Ducha 
Świętego obfitującego w nas coraz bardziej, gdyż to jest dla Pana przyjemnością. Dzięki jego 
obecności w nas w pełni możemy wszyscy być synami i córkami pociechy w Syjonie, 
przedstawicielami swego Ojca i przewodami Ducha Świętego oraz Prawdy. 
---------------------- 

Fil. 2: 2 Zobacz w.1 - MANNA 

Fil. 2: 3 Nie czyniąc spornie=> W zborze lub w domu, lecz "starajcie się, abyście zachowali jedność 
ducha", Efezów 4:3. 
Za wyższych=> W świętobliwości i w pracy usługiwania. 
______________________  



MANNA - 27 MAJA 
---------------------- 
Paweł napomina, aby wszyscy uprawiali łaskę pokory i w każdej sprawie uważali, by "nic nie 
czynić spornie, albo przez próżną chwałę", by samochwalstwo i walka o prymat były całkowicie 
odrzucone, jako najwięksi wrogowie Pańskiego Ducha i błogosławienia Kościoła. Przeciwnie, 
każdy powinien posiadać tę skromność umysłu, która pozwoli dostrzec dobre cechy u współbraci 
i oceniać przynajmniej niektóre z nich, jako wyższe od własnych. Nie należy się spodziewać, by 
wszystkie talenty i wszystkie zdolności występowały w każdej osobie i w każdym zgromadzeniu. 
Tak więc, wszyscy mogą, jeśli mają pokorne serca, dostrzec u drugich pewne dobre cechy lub 
łaski, wyższe niż ich własne i powinni znajdować przyjemność w uznaniu ich a także darzeniu 
szacunkiem ich posiadacza. 
---------------------- 

Fil. 2: 4 Co jest jego=> Twoje zdolności, korzyści, itp. 

Fil. 2: 5 Zrozumienia=> Usposobienia serca i ofiarowania woli, duch pokory a nie chciwości. 
______________________  
MANNA - 27 KWIETNIA 
---------------------- 
Jedynym warunkiem sprawiedliwych wysiłków jest w istocie posiadanie ducha Chrystusowego, 
który pokornie i wiernie poddaje się woli Bożej, tak jak ona jest wyrażona w Jego wielkim Planie 
Wieków, który też poświęca wszelką energię w pełnieniu Jego woli z powodu rozumnej oceny 
celów, jakie Bóg ma na uwadze. Jeżeli jesteśmy napełnieni tym samym duchem, który był w 
Chrystusie Jezusie, to tak jak On będziemy mieli pragnienie uwolnienia się, o ile to jest możliwe, 
od uwikłania w sprawach ziemskich, a odzyskany czas oddać w Pańskiej służbie i w tym czasie 
całą energię, zdolności i wysiłki poświęcić tejże służbie. 
---------------------- 

Fil. 2: 6 W kształcie Bożym=> Duchowym, chwalebnym i wysokim stanowiskiem. 
Nie poczytał=> Nie zamierzał (nie zamyślał o przywłaszczeniu równości z Bogiem). Zwykłe 
tłumaczenie jest nędzne, bo zupełnie przekręca znaczenie tego ustępu i kontekstu, jak to 
stwierdzają wszyscy kompetentni znawcy. 
Za drapiestwo=> Aby założyć współzawodniczę królestwo, jak to uczynił szatan. 
Równym Bogu=> Szatan powiedział: "Wstąpię na niebo, będę równy Najwyższemu", Izajasz 
14:13,14. 
Niewolnika=> Kształt Boży a ludzki są zupełnie różne. Chrystus opuścił kształt pierwszy, a 
przyjął drugi. 

Fil. 2: 7 Wyniszczył siebie=> Pozbawił się chwały i godności jaką Logos posiadał. Mojżesz był figurą, on 
opuścił dwór faraona, a podzielił los swój z narodem żydowskim. 
Podobny ludziom=> Jezus "stał się ciałem", Jan 1:14. 
______________________ 
 MANNA - 4 LISTOPADA 
-------- 
Jak żaden człowiek nie może służyć dwom panom, obu zadowalając i wobec obu postępując 
sprawiedliwie, gdy ich interesy są sprzeczne, tak nie możemy podobać się Bogu, służyć Jemu 
oraz sprawiedliwości i w tym samym czasie nadawać się do przyjęcia przez przeciwnika, "księcia 
tego świata", który panuje podczas obecnej dyspensacji i tych, którzy są w zgodzie z nim. 
Wszyscy ludzie poświęceni Panu, którzy gromadzą skarby w niebie i są bogatymi w Bogu, 
muszą chętnie zgodzić się na niepopularność wśród tych, którzy nie są poświęceni i bez 
względu na swoje wyznanie w rzeczywistości służą mamonie, samolubstwu, teraźniejszemu 
życiu, nie poświęcając tych spraw w celu osiągnięcia Królestwa.   
-------- 

Fil. 2: 8 Jako człowiek=> "Mało mniejszym od aniołów" (Psalm 8:5). "Nie przyjął Bóg aniołów, ale 
nasienie Abrahamowe przyjął", Żyd.2:16. 
Posłusznym=> Choć był Synem Bożym, wszakże z tego cierpiał, nauczył się posłuszeństwa 
(Żyd.5:8). Podobne posłuszeństwo jest wymagane od Nowego Stworzenia. "Przez 
posłuszeństwo jednego (Jezusa), wiele osób stało się sprawiedliwymi", Rzym.5:19. 
Aż do śmierci=> Haniebnej. 

Fil. 2: 9 Dlatego go wywyższył=> Z powodu Jego pokory, wierności i posłuszeństwa, to znaczy, że 
obecna Jego chwała jest większa aniżeli ta, jaką posiadał zanim stał się człowiekiem. Ponad 
poziom ludzki i nad Jego stan przedludzki. Przy zmartwychwstaniu otrzymał obiecaną Boską 
naturę. "Wysoko nad wszystkie księstwa, zwierzchności i moce, państwa i nad wszelkie imię, 
które się mianuje nie tylko w tym wieku (za życie Jezusa na ziemi) ale i przyszłym", Efez.1:21. 
"Uniżajcie się tedy pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego", 1 Piotra 5:6. 



Darował imię=> Tytuł, honor, dostojeństwo i władzę. 
Nad wszelkie imię=> Z wyjątkiem imienia Ojca. "Aby wszyscy czcili Syna tak, jako czczą Ojca", 
Jan 5:23. "Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi", Mat.28:18. 

Fil. 2:10 Wszelkie kolano=> Przed władzą jaka wówczas będzie rządziła. Królestwo Boże nie jest dziełem 
łaski w sercach wierzących. Pierwotny plan Boży nie może upaść w najmniejszym szczególe. 
Na niebiesiech=> "Dana mi jest wszelka moc na niebie", Mat.28:18. 

Fil. 2:11 Aby wyznawał=> O sprawiedliwym urządzeniu Bożym. 

Fil. 2:12 W przytomności=> Jest to jedno z dwóch miejsc, gdzie wyraz grecki "parousia" jest właściwie 
przetłumaczony na: obecność. 
Zbawienie=> Charakter i usposobienie mieć Chrystusa, przez pilne zwracanie uwagi na Jego 
przestrogi, nauki i postępowanie Jego śladem na ile to jest dla nas możebne. 
Z bojaźnią=> Wielką ostrożnością, abyśmy nie stracili łaski Bożej, do której zostaliśmy też 
powołani. 
______________________  
MANNA - 17 GRUDNIA   
-------- 
To Bóg przygotował dla nas odkupienie w Chrystusie Jezusie, to On pociągnął nas do Siebie 
obiecując łaskę potrzebną do postępowania na drodze sprawiedliwości, a nawet więcej, bo 
pomoc do naśladowania Jezusa na drodze samoofiary. Gdy więc, z bojaźnią i ze drżeniem - z 
wielką troskliwością - usiłujemy sprawować swoje zbawienie, to mamy w razie potrzeby przywilej 
korzystania z pomocy obiecanej nam łaski. Bądźmy pewni, że nasze najlepsze wysiłki w 
sprawiedliwym postępowaniu bywają przyjmowane przez Boga, gdy są przedstawiane przez 
zasługę sprawiedliwości Chrystusa, przypisaną nam przez wiarę.   
-------- 

Fil. 2:13 Sprawuje=> Przez obietnice zawarte w Słowie Bożym przez różne doświadczenia życiowe: 
choroby, boleści, kłopoty, smutek, jako wynik przekleństwa w Adamie. Przez ćwiczenia i 
upokorzenia w życiu. 
 
Zobacz w.12 MANNA 

Fil. 2:14 Bez szemrania=> By nie winić różnych trudności ani wąskości drogi w poświęceniu. 
I poswarków=> Aby ktoś miał sobie obierać i szukać inną drogę aniżeli tę, którą Pan postanowił. 
______________________  
MANNA - CIERPLIWOŚĆ 
---------------------- 
=> My wszyscy w naturalnych usposobieniach możemy mieć pewną skłonność do zżymania się, 
utyskiwania i narzekania, nawet na te utrapienia, które nas spotykają w służbie Prawdy. A jednak 
w miarę jak coraz bardziej rozwijamy się w podobieństwie do Chrystusa, Pan z pewnością 
oczekuje od nas stopniowego dochodzenia do wystawionego nam przez Siebie wzorca. W tym 
dążeniu obecne próby i trudności będą więcej niż wynagrodzone, przeważy je Jego Duch i 
świadectwo Jego Ducha, potwierdzające iż wszystkie rzeczy pomagają nam ku dobremu, 
działając w kierunku uzyskania przez nas większej chwały przez przygotowanie nas do niej. 
---------------------- 

Fil. 2:15 Świecicie=> Bo Bóg "rozświecił się w sercach naszych ku rozświeceniu (w nas) znajomości", 2 
Kor.4:6. 
________________________ 
MANNA - 9 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Obowiązkiem każdego dziecka Bożego jest istotna aktywność w szerzeniu Prawdy - w 
pozwalaniu na świecenie jej światłu, w utrzymywaniu jej w czystości i świeceniu. "Czystość i 
świecenie"! Co to znaczy? To znaczy, że musimy zwracać baczną uwagę na słowa żywota i 
osiągnąć dokładną znajomość Prawdy oraz starannie i wiernie oczyszczać każdy ślad błędu 
natychmiast, gdy tylko stanie się dla nas widoczny - czy to będzie błąd w doktrynie, czy w 
naszym codziennym postępowaniu lub rozmowach by czyste Światło Boskiej Prawdy mogło 
świecić, przy możliwie małej przeszkodzie, za pośrednictwem czystego i szczerego charakteru. 
---------------------- 

Fil. 2:16 Zachowując=> Wyobrażone przez złoty ołtarz w świątnicy. 
Słowa żywota=> Wyobrażone przez chleby pokładne. 
W dzień=> Lecz nie o 24 godzinach. 
 
Zobacz MANNA w.15 



Fil. 2:27 Chorował=> Prawdopodobnie dostał rzymskiej febry po przybyciu do Rzymu w sezonie, gdy 
grasowała malaria. 
O mało na śmierć=> Jednak nie był leczony w cudowny sposób. 

Fil. 2:30 Odważywszy zdrowie=> Nie oszczędzał siebie, swej istoty, swej duszy, greckie "psyche". 

Fil. 3: 2 Upatrujcie psy=> Próżniaków, roznoszących duchową zarazę, dbających tylko o siebie, 
kąsających i pożerających, podstępnie czyhających by zwieść. Kłócący się o stronnictwo "są 
psami niemymi", Izajasz 56:10. 
Złych robotników=> Tacy, co obmawiają i o złe rzeczy podejrzewają. 
Rozerwanie=> Sprawują tacy, co nie są prawdziwie ofiarowani Bogu, a którzy wzniecają zwady i 
rozerwania w zgromadzeniach. 

Fil. 3: 3 Obrzezaniem=> Serc. Wyobraża odcięcie i odłączenie od ciała, jego dążeń, pragnień i nadziei. 
Ciału=> Lub cielesnemu pokrewieństwu. 

Fil. 3: 5 Izraelskiego=> Pozostałość dwunastu pokoleń. 

Fil. 3: 7 Było zyskiem=> Apostoł Paweł był wyuczonym i zdolnym by zająć wszystkie stanowiska 
społeczne i polityczne tak z tytułu urodzenia, jak i wykształcenia. 

Fil. 3: 8 Za szkodę=> Bo "nie są godne onej przyszłej chwały", Rzym.8:18. "Wszakże ja na nie nie dbam 
i nie jest mi tak droga dusza moja", Dz.Ap.20:24. 
Wszystko utracił=> Będąc wydziedziczonym przez moich rodziców z powodu przyjęcia Jezusa 
za Mesjasza. 
Chrystus zyskał=> Miejsce w Jego mistycznym Ciele. 

Fil. 3: 9 Znaleziony w Nim=> Jako członek Pomazańca Bożego. 

Fil. 3:10 Zmartwychwstania=> Pierwszego, jako członek Jego Ciała. 
Ucierpienia=> "Radujcie się z tego, żeście uczestnikami cierpienia Chrystusowego", 1 Piotra 
4:13. "Wiemy, iż jakoście uczestnikami utrapienia, tak i pociechy", 2 Kor.1:7. 
Przypodobany=> Nie przejściowo, lecz przez czynną, energiczną gorliwość rozgłaszając Prawdę 
Bożą, gdziekolwiek się trafi. 

Fil. 3:11 Powstania z martwych=> Jedna z najważniejszych nauk Nowego Testamentu. 

Fil. 3:13 Co za mną jest=> Moje pierwsze dążenia jako studenta i Rzymianina. 
Przede mną jest=> Współdziedzictwo z Panem błogosławienia świata. 
______________________  
MANNA - 11 CZERWCA 
---------------------- 
Jeśli jakiś człowiek sądzi, że osiągnął zadowalający stan ducha, to od tej chwili rozpoczyna się 
jego duchowy upadek. Żadne osiągnięcie nie może zadowolić szczerego naśladowcy Chrystusa, 
pilnie usiłującego naśladować Doskonały Wzór. Tylko wtedy, gdy odwracamy oczy od 
Chrystusa, możemy przejawiać samozadowolenie,, ponieważ wobec Wzoru nasze braki zawsze 
rzucają się w oczy. A kiedy w pysze serca tracimy je z oczu, to tylko stają się bardziej widoczne 
dla drugich. Chrześcijanin może znaleźć zadowolenie jedynie w realizowaniu nieustannego 
wzrostu na podobieństwo Chrystusa. 
---------------------- 

Fil. 3:14 Bieżę ku zakładowi=> Po wąskiej drodze ku doskonałej miłości, gdzie nasz Pan zawsze się 
znajdował, którą jednak możemy osiągnąć gdy się zupełnie ofiarujemy i przejdziemy przez 
cztery jej stopnie, a mianowicie: 1) miłość obowiązkową względem Boga i ludzi; 2) miłość dla 
Boga z powodu Jego chwalebnego charakteru; 3) miłość dla braci, która nie zwraca uwagi na ich 
słabości i 4) miłość dla nieprzyjaciół. Tych, co dościgli tej mety, jest stosunkowo mała liczba. 
Nasza gorliwość i miłość pokazuje Bogu i braciom jak szybko możemy ją osiągnąć. Jak nasz 
Pan był doświadczany, tak i wszyscy będą doświadczani, zanim dojdą do tego celu. 
Powołania=> "Bracia święci, powołania niebiańskiego uczestnicy", Żyd.3:1. "Który nas powołał", 
2 Piotra 1:3. 
______________________  
MANNA - 12 CZERWCA 
---------------------- 
Ale to jedno czynię=> Dostrzegamy oddanie się Apostoła tylko jednej sprawie - "Ale jedno 
czynię". On nie próbował czynić wielu rzeczy, gdyby próbował zapewne doznałby 
niepowodzenia. Apostoł poświęcił swoje życie -temu jedynemu celowi, do którego został 
powołany i do końca życia odrzucał wszystkie inne. Czynił tak, biorąc również pod uwagę fakt, 
że wybrany przez niego sposób postępowania przez całe życie będzie przynosił pewne straty, 
niedostatki, znoje, troski, prześladowania i ustawiczne urąganie. Realizując ten jedyny cel był 
uwolniony od licznych pokus, które mogłyby go odwrócić od tego celu w kierunku zdobycia 
pewnych dobrych rzeczy doczesnych lub nakłonić go do gonienia za niektórymi ich zwodniczym i 
złudzeniami. 



---------------------- 
_______________________ 
MANNA - 2 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Tego, co za mną jest, zapamiętywając, a do tego się, co przedemną spiesząc=> Zapominamy o 
tym, co jest za nami, ponieważ takie postępowanie jest słuszne. Bóg zapomina o tym i 
oświadcza, że On to rzucił za Siebie, że wszystkie nasze niedoskonałości są ukryte przed Jego 
wzrokiem przez zasługę Tego, który nas umiłował i za nas umarł, a którego miłujemy, któremu 
ufamy i którego śladami usiłujemy postępować pomimo niedoskonałości ciała, jakie 
odziedziczyliśmy w mniejszym lub większym stopniu. Nie znaczy to, że sugerujemy, by nasze 
błędy i wady miały być lekko traktowane lub szybko zapominane. Powinniśmy je naprawiać, w 
miarę naszych możliwości i codziennie starać się o Boskie przebaczenie nam tych skaz. 
---------------------- 

Fil. 3:15 Bóg objawi wam=> Sprawę we właściwym czasie, jeśli nie jest teraz zrozumiałą. 
______________________  
MANNA - 13 MARCA 
---------------------- 
Niezbędnym jest, aby ci, którzy osiągnęli stan doskonałej miłości byli aktywnie zaangażowani w 
służbie Pańskiej, kładąc swoje życie dla braci. Tacy muszą stać, nie tylko jako przedstawiciele 
Boga i zasad sprawiedliwości, lecz także jako przedstawiciele mocnych w Panu i w sile mocy 
Jego oraz wierze w Jego Słowa, gotowi, chętni i zdolni do zachęcania pozostałych biegnących w 
zawodach, aby i oni podobnie mogli osiągnąć ten "kres". 
---------------------- 

Fil. 3:16 Zobacz w.15 - MANNA 

Fil. 3:19 Koniec ich zatracenie=> Jest przeciwne nauce uniwersalistów. Jeżeli tak będą postępować do 
końca, jednak nie oznacza wiecznych mąk. 
Bogiem ich brzuch=> Jeżeli ktoś cierpi z powodu obżarstwa, to nie liczy się za cierpienie dla 
Chrystusa. 
Rzeczy ziemskie=> "Nie rzucajcie pereł (Prawdy Bożej) przed świnie", Mat.7:6. 

Fil. 3:20 Nasza rzeczpospolita=> Dosłownie: "społeczeństwo", rząd, w którym mamy udział. 
Obywatelstwo. "Na miejscu Chrystusowym poselstwo sprawujemy", 2 Kor.5:20. 
Skąd Zbawiciela=> "A tak zawsze z Panem będziemy", 1 Tes.4:17. 

Fil. 3:21 Przemieni ciało nasze=> Naszego poniżenia przy zmartwychwstaniu. 
Podobne Jego ciału=> Które jest ciałem innego rodzaju aniżeli to, w którym cierpiał i umarł. 
Podbić może=> Mocą, jaką teraz posiada. 

Fil. 4: 2 W Panu=> Przez zachowanie jedności umysłu i serca we wszystkich rzeczach odnoszących się 
do Pana i Jego sprawy, a niekoniecznie potrzebuje odnosić się do wszystkich rzeczy. 

Fil. 4: 3 Proszę cię=> Nie rozkazuję ci. 
Towarzyszu=> Zdaje się być właściwe imię dla brata należącego do zboru w Filipii. 
Bądź na pomoc=> W ich trudnościach lub nieporozumieniach jednych z drugimi. 

Fil. 4: 4 Radujcie się=> W wesołości, powodzeniu, pokoju, zadowoleniu serca, lecz niekoniecznie przez 
głośne objawianie tej radości. 
Zawsze=> Jedynie ci mogą tak się radować, którzy znajdują się blisko Pana. 
______________________  
MANNA - 26 LUTEGO 
---------------------- 
Nie może być zbyt wielu radujących się chrześcijan, nie mogą też oni radować się zbyt dużo, 
jeśli radują się w Panu. To radowanie się nie musi być ani hałaśliwe, ani ciche. Jednakże ono 
oznacza łagodność, szczęście, pokój i pogodę ducha, niewymagające w istocie hałaśliwego 
demonstrowania, jak to niektórzy błędnie sądzą. Tymi jedynymi, mogącymi radować się zawsze, 
są ci, którzy mogą żyć bardzo blisko Pana i odczuwać swoją jedność z Nim oraz to, że Jego 
protekcja i troska im towarzyszą a Jego obietnica, mówiąca, że wszystkie rzeczy współdziałają 
dla ich jako chrześcijan najwyższego dobra, jest pewna. 
---------------------- 

Fil. 4: 5 Skromność wasza=> W jedzeniu, piciu, ubiorze, zabawie, smutku, itp. 
Pan blisko jest=> Spodziewamy się wielkich zmian niezadługo, przeto możemy zdobyć się, aby 
być szczodrymi w naszym postępowaniu i w naszych uczuciach. 
______________________  
MANNA - 27 LUTEGO 
---------------------- 



Greckie słowo, przetłumaczone tutaj jako "skromność", zdaje się zawierać w sobie myśl 
umiarkowania (łagodności), a nie energicznego wymuszania swoich praw. Naturalnie, 
miłosierdzie i wyrozumiałość są zaletami wymaganymi od tych wszystkich, którzy chcą być w 
Królestwie razem ze swym Panem. Wierność w spełnianiu, tak dalece, jak to jest możliwe, tego 
wszystkiego, CZEgo od nas wymaga sprawiedliwość, a miłosierdzie w odniesieniu do wszystkich 
naszych wymagań sprawiedliwości wobec drugich, powinny być zasadą. W ten sposób 
będziemy dziećmi naszego Ojca, który jest w niebie, ponieważ On jest dobry i miłosierny wobec 
niewdzięcznych. 
---------------------- 

Fil. 4: 6 Nie troszczcie się=> Nie niepokójcie się, ani zbytnio obciążajcie. 
O żadną rzecz=> Pod żadnym względem. 
We wszystkim=> Staranie o przyszłość dzieci, o ubóstwo, w obawie by nie być obciążonym w 
interesie, itp. 
Przez modlitwę=> Przyznając sobie brak umiejętności. 
I prośbę=> Odwołując się do Jego obiecanej opieki. 
Z podziękowaniem=> Uznając, że nasze teraźniejsze błogosławieństwa pochodzą od Pana. 
______________________  
MANNA - 28 LUTEGO 
---------------------- 
Może wyłonić się pytanie: Dlaczego Bóg nie daje nam tych rzeczy, o których wie, że są nam 
potrzebne, bez proszenia o nie i odwoływania się do Jego obietnic? Zapewne dlatego, abyśmy 
wpierw doszli do właściwego usposobienia serca, a następnie otrzymali Jego łaski i odnieśli z 
nich pożytek. Gdybyśmy nawet te łaski otrzymali, to możemy być pewni, że i tak nie 
ocenilibyśmy dostatecznie dotychczasowej i obecnej troski Boga o nas. Prawdopodobnie, nawet 
usposobieni do modlitwy i dziękczynienia, nie dostrzegamy w połowie tych wszystkich 
przypadków, które zasługują na naszą wdzięczność, a które zrozumiemy w przyszłości, gdy 
poznamy tak, jak teraz sami jesteśmy poznani. 
---------------------- 

Fil. 4: 7 A=> Jeżeli posiadasz ducha męstwa, przyjmując z radością i dziękczynieniem cokolwiek 
opatrzność Boża raczy ci zesłać. 
Pokój Boży=> Pokój serca nie ma znaczyć pokój dla ciała. Wiele zależy kto na ile wyrozumiewa 
co znaczy "świadectwo ducha"? Pokój pochodzi z tego, że jest usposobieniem każdej cnoty i 
źródłem wszelkiej mądrości i mocy, pokój pomimo to, że w świecie jest wiele kłopotu i nieładu; 
pomimo upadku jednego z synów Bożych - szatana, i jego buntowania się przez przeszło 6 
tysięcy lat; pomimo upadku aniołów, którzy nie zachowali pierwszego stanu swego; pomimo 
upadku człowieka i to, że przywrócenie człowiekowi tego, co utracił, wymagało ofiary 
najdroższego skarbu Bożego. "A jest ci wielki zysk pobożność z przestawaniem na swoim", 1 
Tym.6:6. 
Wszelki rozum=> Wszelką mądrość światową. 
Będzie strzegł=> Od troski i niepokoju. 
Serc waszych=> Nad którymi stać będzie ustawicznie straż, by wystąpić do walki przeciw 
wszelkiej niepokojącej myśli lub bojaźni. 
______________________  
MANNA - 1 MARCA 
---------------------- 
Pokój, o którym tu jest mowa, to nie nasz własny pokój. To jest pokój Boży, pokój, który 
otrzymujemy w wyniku uświadomienia sobie mocy, dobroci i gotowości Boga do prowadzenia 
nas Swoją prawicą jako Swoje dzieci. Myśl tego tekstu wskazuje, że ten pokój strzeże nas 
ustawicznie, jak wartownik, sprzeciwiając się każdej wrogiej czy trapiącej nas myśli lub 
strachowi. Pokój ten zachowuje umysł chrześcijanina w takim stanie, w którym w jego sercu 
panuje pokój, poczucie jedności i duchowej łączności z Panem. Strzeże także umysł 
chrześcijanina i jego zdolność rozumowania, instruując go i zapewniając o Boskiej mocy, 
mądrości i miłości. 
---------------------- 

Fil. 4: 8 Prawdziwego=> Rzeczy prawdziwe zawarte w Słowie Bożym i otwarta księga przyrody; 
wyłączając wszelkie różne przypuszczenia tych, co ignorują prawdziwą ewangelię, którzy 
rozsiewają plotki i złe podejrzenia. Wyłączając czytanie bajek i nowel oraz cokolwiek jest 
przesadne. 
Poczciwego=> Szlachetnego, honorowego, wyłączając oszukaństwo, hipokryzję, intrygę, itp. 
Sprawiedliwego=> Oddawać słuszność co się komu należy wyłączając wszystko, co mogłoby 
przynieść szkodę drugim. 



Czystego=> Jak doskonały charakter naszego Boga i Jego Prawdy, wykluczając nieczystość 
myśli ciała, ubrania, towarzystwa, złej literatury i języka, itp. 
Przyjemnego=> Powab, łagodność naszego Pana Jezusa Chrystusa, wykluczając gniew, 
nienawiść, walkę, spór, mściwość, itp. 
Chwalebnego=> Co ma dobrą reputację, wystawiając na jaw słowa szlachetne, dobre uczynki 
lub uczucia innych ludzi, wykluczając bezpożyteczną próżnorodność. 
Przemyślajcie=> "Przemieńcie się przez odnawianie umysłu waszego", Rzym.12:2. Nie ma na 
świecie takiej religii pogańskiej, która by miała podobne zasady. 
O tym=> Przez które rzeczy zostaliście przyprowadzeni do harmonii przez wpływ oczyszczający 
wasze nowe serca. Staraj się przebywać w takim towarzystwie, które by ci pomogło to 
wykonywać. 
______________________  
MANNA - 2 MARCA 
---------------------- 
Cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek poczciwego=> Każdy, kto sympatyzuje z fałszem lub 
przesadą, mniej lub więcej, kala się. Natomiast, w miarę jak oczyszcza swoje myśli i unika 
przesady itp., na tyle oczyszcza swój umysł i cały swój charakter. Nie wystarcza też, że jesteśmy 
upewnieni, co do prawdziwości pewnych spraw. Mamy je bowiem nadal poddawać próbie i 
rozpoznawać do jakiego stopnia są prawe i szlachetne, bo chociaż Pan przykrył niecne cechy 
naszych charakterów i zamierza przykrywać je do końca Swoją własną zasługą, to jednak nie 
możemy mieć sympatii do swego upadłego stanu, lecz przeciwnie, musimy pragnąć prawdziwej 
szlachetności i najwyższej jakości czci w swoich sercach, myślach i we wszystkich stosunkach z 
Bogiem i bliźnimi. 
---------------------- 
______________________  
MANNA - 3 MARCA 
---------------------- 
Cokolwiek sprawiedliwego=> Nie zezwalajmy swoim umysłom rozmyślać o rzeczach 
niesprawiedliwych, lecz ćwiczmy się w stosowaniu testu sprawiedliwości wobec każdej swojej 
myśli i każdego słowa oraz czynu, starając się jednocześnie traktować drugich z innego punktu 
widzenia, tak dalece, jak na to pozwoli rozsądek ze stanowiska miłosierdzia, przebaczenia, 
współczucia i pomocy. Bądźmy jednak bardzo ostrożni w krytykowaniu każdej podjętej przez nas 
myśli, każdego przemyślanego planu, ażeby zasady sprawiedliwości pod żadnym pozorem nie 
zostały przez nas naruszone przy aprobacie naszych serc. 
---------------------- 
______________________  
MANNA - 4 MARCA 
---------------------- 
Cokolwiek czystego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek chwalebnego=> Mamy miłować i 
rozwijać to, co jest czyste do tego stopnia, by to, co jest nieczyste było dla nas przykre i trapiące. 
Mamy pragnąć usunięcia z naszej pamięci tego, co jedynie jest możliwe, przez ciągłe 
rozmyślanie o rzeczach czystych i unikanie myślenia o rzeczach nieczystych. Mamy uznawać 
prawdziwą zacność i ją oceniać. Jeśli będziemy rozmyślać o rzeczach najczystszych, to z 
konieczności będziemy musieli wznieść się wysoko w naszym umysłowym polu widzenia i wtedy 
będziemy w stanie rozróżnić, w stopniu dla nas możliwym, urok doskonałego charakteru Boga 
oraz naszego Pana Jezusa Chrystusa a także proporcjonalną zacność objawioną w tym lub 
tamtym naśladowcy Jezusa, postępującym ściśle Jego śladami. 
---------------------- 
______________________  
MANNA - 5 MARCA 
---------------------- 
Jeśli która cnota, jeśli która chwała=> O rzeczach cnotliwych lub cennych, o rzeczach pod 
każdym względem godnych chwały oraz o szlachetnych słowach, uczynkach i uczuciach 
możemy bezpiecznie rozmyślać i w konsekwencji dochodzić do wniosku, że sami wznosimy się 
do tych ideałów, którymi karmią się nasze nowe serca, umysły i wole. W ten sposób coraz 
bardziej bywamy przekształcani w teraźniejszym życiu przez odnawianie naszych umysłów i 
coraz bardziej zbliżani do chwalebnego podobieństwa naszego Pana i Mistrza przez stopniową 
przemianę z chwały w chwałę, centymetr po centymetrze, krok po kroku. Jeśli nasze myśli 
pozostaną w tej postawie a nasza jedność z Panem zostanie zachowana, będziemy mieli udział 
w zmartwychwstaniu sprawiedliwych, które udoskonali nas na obraz i podobieństwo Pana. 
---------------------- 



Fil. 4: 9 I widzieli=> We mnie, jako Pańskim przedstawicielu. 

Fil. 4:11 Nie żebym=> Po użyciu moich talentów i sposobności na ile to było w mojej możności. 
Przestawać=> Przykład i rada świętych powinna być w kierunku zadowolenia i dobrowolnej 
uległości. 
______________________  
MANNA - 6 MARCA 
---------------------- 
Jeśli dochodzimy do wniosku, że doświadczenia w naszym życiu są bardzo urozmaicone, 
możemy wnosić, iż Pan widzi, że potrzebujemy zarówno wyżyn jak i głębin powodzenia i 
przeciwności, aby nas właściwie poinstruować i przygotować do stanowisk, które On dla nas 
przeznaczył w przyszłości. Przeto, jak Apostoł, tak i my nauczmy się obfitować, nie pozwalając, 
by powodzenie w doczesnych dobrach spowodowało odchylenie od naszych ślubów 
poświęcenia. I nauczmy się także być zadowolonymi wtedy, gdy znajdujemy się w potrzebie 
(niedostatku), nie pragnąc niczego poza tym, co Pańska mądrość i opatrzność udzieli nam jako 
najlepsze. 
---------------------- 

Fil. 4:12 Zobacz w.11 - MANNA 

Fil. 4:17 Na rachunku=> Ponieważ to nam pomoże w naszym rozwoju jeżeli Pan Bóg dozwoli, ażeby 
Jego dzieło było w takim stanie żeby wymagało najlepszych starań tych wszystkich, którzy są 
Jego. 

Fil. 4:19 Bóg napełni=> Jak jest pokazane, gdy kruki karmiły Eliasza. 
______________________  
MANNA - 7 KWIETNIA 
---------------------- 
Jeśli nie masz pałającej gorliwości do głoszenia dobrej nowiny, będącej wielką radością, módl 
się o nią szczerze, wiernie, wytrwale i walcz o nią, a wkrótce ją zdobędziesz. Jeśli masz 
gorliwość i miłość do Ewangelii, a brak ci zdolności do przedstawiania jej, módl się o tę zdolność, 
robiąc zupełny użytek z tego, co już posiadasz. Jeśli masz gorliwość i zdolność, a brak ci okazji, 
jak najszybciej przedstaw to Panu w modlitwie, mówiąc Mu, że wiernie wykorzystujesz wszystkie 
nadarzające się sposobności. A wówczas oczekuj liczniejszych okazji, nie zaniedbując się w 
wykonywaniu tych najskromniejszych i najmniejszych, będących w zasięgu twoich możliwości. 
---------------------- 

Kol. 1: 9 Znajomością=> 2 Moj.30:23,24 przedstawiają różne objawy ducha świętego. Mirra najczystsza 
jest symbolem mądrości, znajomości, umiejętności i postępowania. Ilość mirry (500 łutów) była 
równa z ilością cynamonu i tatarskiego ziela razem, przez co ma się rozumieć, że Pan Bóg przy 
namaszczeniu duchem świętym daje mądrość odpowiednią do naszej umiejętności. Wonny 
cynamon jest symbolem wyrozumienia, które posiadamy z umiejętności otrzymanej od Boga. 
Ziele tatarskie jest symbolem umiejętności otrzymanej ze Słowa Bożego. Ilość cynamonu i ziela 
tatarskiego (250 łutów) była równa, co pokazuje, że Bóg przez ducha świętego daje 
wyrozumienie wszelkiej umiejętności, którą możemy osiągnąć ze Słowa Bożego. Kasja 
przedstawia symbol kosztownego dzieła rady i siły. Pan Bóg nie daje umiejętności każdemu z 
wyjątkiem pewnego celu. On utwierdza niektórych wiarę przez danie im ku temu wyrozumienia i 
wtedy daje takim mądrość, aby wiedzieli, co Pan Bóg od nich wymaga i czego się spodziewa, a 
w końcu ich błogosławi, dając im rady i zdolność niezbędna do wykonywania pracy w 
wypełnianiu Boskich zamiarów. Cokolwiek Pan Bóg od nas wymaga, to zupełne poświęcenie się 
na Jego służbę, a co będzie nam potrzeba, On nas w to zaopatrzy, np. w pojęcie, znajomość, 
mądrość, możność wykonywania i radę. Więcej niż to, Pan Bóg nie może nam dać. Oliwa z 
drzew oliwnych jest obrazem światła przez ducha świętego. 
Mądrości=> "Który nam stał się mądrością od Boga", 1 Kor.1:30. 
Duchowym=> Greckie słowo "pneumatikos", połączenie z twoim nowym duchowym stosunkiem 
do Boga i Jego planu. 

Kol. 1:10 Chodzili przystojnie=> A z powodu że Wielkie Grono nie postępowało godnie, przeto nie otrzyma 
wielkiej nagrody. 

Kol. 1:12 Godnymi=> Przez ochotne i dobrowolne znoszenie trudności dla Boga, Jego Słowa i Jego ludu. 

Kol. 1:13 Przeniósł=> Jako wynik utraty niektórych ziemskich rzeczy. 
Do Królestwa=> W jego zarodku. "Który przywołuje te rzeczy, których nie masz, jakoby były", 
Rzym.4:17. 

Kol. 1:14 Odkupienie=> Greckie słowo "apolutrosis" - wyzwolenie. 
Krew Jego=> Oddanie życia przez Chrystusa zapłaciło za nas okup. 
Odpuszczenie=> Dlatego, że zapłacił i zadowolił sprawiedliwość. 
Grzechów=> Z przyczyny potępienia. 



Kol. 1:15 Pierworodny=> Dosłownie: "pierwszy zrodzony". Wzbudzenie córki Jaira nie było 
zmartwychwstaniem, ani inne wzbudzenia od umarłych, o których wspomina Pismo Święte. 
"Początek stworzenia Bożego", Obj.3:15. "Ja Go też za pierworodnego wystawię i za wyższego 
nad królami ziemi", Psalm 89:28. 
Wszystkie rzeczy=> Wszystkiego stworzenia. 

Kol. 1:16 Stworzone są=> "Wszystko przez nie się stało", Jan 1:8. 

Kol. 1:18 Głową ciała=> Chrystus Pan. 
Pierworodnym=> "Będąc pierwszym zmartwychwstania (przewodnikiem i pierwiastkiem)", 
Dz.Ap.26:23. 
Z umarłych=> Nikt nie może narodzić się z ducha aż przy zmartwychwstaniu. 
Przodował=> Aby otrzymał honor, iż pierwszy powstał od umarłych. Stał się Głową Nowego 
Stworzenia dlatego, iż zawsze wiernie przodował we wszystkim. Bóg "wszystko poddał pod nogi 
Jego (licząc w to i Kościół)", Żyd.2:8. 

Kol. 1:20 Uczyniwszy pokój=> Ubłaganie, zadośćuczynienie tak za pośrednią, jak i bezpośrednią winę 
wynikłą z nieposłuszeństwa jednego człowieka. 
Krew krzyża Jego=> Oddanie życia przez Chrystusa zapłaciło za nas okup. 
Na ziemi=> Ziemscy przestępcy. 
Na niebiesiech=> Duchowi przestępcy, upadli aniołowie. Niektórzy z nich, gdy otrzymają zupełną 
sposobność, będą mogli powrócić do harmonii z Bogiem. "Dana mi jest wszelka władza na 
niebie i na ziemi", Mat.28:18. 

Kol. 1:22 Przez śmierć=> Pojednanie z punktu Bożego jest zupełne odkąd Chrystus przez śmierć swoją 
uczynił zadośćuczynienie. Grzeszny stan jeszcze nie został odjęty od człowieka. 
Niepokalanymi=> Dla otrzymujących łaskę Bożą nie jest właściwe mówić o sobie, iż są 
"nędznymi grzesznikami". 
Bez nagany=> Z przyczyny duchowego podobieństwa Chrystusowego. 

Kol. 1:23 Nadziei Ewangelii=> A nie to, co ludzie na jej miejsce uczynili. 
Jest kazana=> Otworzona została dla wszystkich. 
Stworzeniu=> Nie ograniczona wyłącznie dla Żydów. 

Kol. 1:24 Raduję się=> "Pragnę czynić wolę Twoją, o Boże", Psalm 40:8. 
W dolegliwościach=> "Współdziedzicami Chrystusowymi jeśli tylko z Nim cierpimy", Rzym.8:17. 
Dla was=> Cierpienia Chrystusa, zaparcie siebie i kary, które ponosił, nie były za Jego grzechy, 
lecz za grzechy innych. Podobnie dzieje się z członkami Jego ciała. 
Dopełniam=> Jako członek mistycznego ciała Chrystusowego. 
Ostatków=> Podobnie jak działo się z kozłem Pańskim w ofiarach namiotu zgromadzenia. Z tego 
punktu zapatrywania pierwsze przyjście Chrystusa w ciele było stopniowe i trwało przeszło 
dziewiętnaście stuleci. 
Ucisków=> "Wiedząc iż się takowe cierpienia wykonują nad braterstwem waszym", 1 Piotra 5:9. 
"Świadcząc pierw o utrapieniach, które miały przyjść na Chrystusa i o wielkiej zatem chwale", 1 
Piotra 1:11. 
Chrystusowych=> "Umarli z Chrystusem", Rzym.6:8. "Będąc przypodobani śmierci Jego", 
Filip.3:10. "Pogrzebieniśmy tedy z Nim przez chrzest w śmierć", Rzym.6:4. "Albowiem jednym 
chlebem ... wiele nas jest", 1 Kor.10:17. 
Na ciele moim=> "Zawsze umartwienie Pana Jezusa na ciele nosimy", 2 Kor.4:10. 
Za ciało Jego=> Aby tak, jak i Głowa było uczynione doskonałe jako duchowa istota przez 
cierpienia w ciele jako ofiara za grzech. Miarę naszej miłości dla Boga wskaże miłość dla 
współczłonków ciała Chrystusowego. "I myśmy powinni kłaść duszę za braci", 1 Jana 3:16. 
Jest kościół=> "Albowiem mąż jest głową żony, jako i Chrystus jest Głową Kościoła (Bożego)", 
Efez.5:23. 

Kol. 1:26 Tajemnicę=> Że "jak ciało jedno jest, a członków ma wiele ... tak i Chrystus", 1 Kor.12:12. Że 
Chrystus miał mieć ciało, czyli współdziedziców wybranych spomiędzy ludzi według ich 
charakteru i wierności. Że wtóra obecność Chrystusa stanowi nie tylko Chrystusa Jezusa jako 
Głowy, lecz także Kościoła Ciała Jego. 
Zakryta od wieków=> Ta niejasność sama w sobie była częścią planu Bożego, jak jest pokazane 
w przybytku nakryciem "świątnicy" i "świątnicy najświętszej" przez nieprzezroczyste skóry. 
Od rodzajów=> Greckie słowo "genea", naród żyjący w owym czasie, jak w wyrażeniu: "nie 
przeminie ten rodzaj", itd. 
Świętym Jego=> Aż do tej pory jedynie święci mogą wyrozumieć. 

Kol. 1:27 Chrystus między wami=> Wyraz "Chrystus" znaczy "Pomazaniec". "To pomazanie, któreście 
wzięli od Niego zostaje w was", 1 Jana 2:27. "A Ten, który nas utwierdza z wami w Chrystusie i 
który nas pomazał (duchem świętym i mocą), Bóg jest", 1 Kor.1:21. 



Nadzieja chwały=> "Do czego was powołał przez ewangelię (którą głosimy) ku dostąpieniu 
chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa", 2 Tes.2:14. 
________________________ 
MANNA - 17 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Każde prawdziwe dziecko Boże musi mieć określony, właściwy sobie, chrześcijański charakter, 
który nie jest uzależniony w swej egzystencji od duchowego życia jakiegokolwiek innego 
chrześcijanina. Musi ono ze Słowa Prawdy, głoszonego i demonstrowanego przez postępowanie 
innych chrześcijan, przyswoić sobie te zasady życia, które dadzą mu trwały charakter, jego 
własną duchową indywidualność. Duchowa indywidualność każdego powinna być tak stała i 
określona, że gdyby nawet umiłowany brat lub siostra, których duchowym życiem na początku 
karmiliśmy swoje duchowe życie, którzy doprowadzili nas do udoskonalenia charakteru, upadli 
(co zdaniem Apostoła jest możliwe, Żyd. 6:4-6; Gal. 1:8), w dalszym ciągu powinniśmy żyć, 
zdolni do przyswajania Ducha Prawdy. 
---------------------- 

Kol. 2: 3 Skryte są=> Dla wszystkich z wyjątkiem prawdziwie poświęconych. 
Wszystkie skarby=> "Błogosławieństwo Pańskie ubogaca", Przyp.10:22. 
Mądrości=> "Który nam stał się mądrością od Boga", 1 Kor.1:30. 

Kol. 2: 6 ______________________  
MANNA - 9 MAJA 
---------------------- 
Powszechna opinia nauczycieli fałszywej doktryny, którzy myślą, iż utwierdzenie w wierze nie 
jest ani potrzebne, ani wskazane, jest następująca: być tak utwierdzonym znaczy być bigotem. 
Jest to prawda w wypadku osoby nieuczciwej w swoich dążeniach do przyjmowania i 
nieustępliwego podtrzymywania tego, CZEgo nigdy nie udowodniła zdrową logiką ani 
autorytetem Biblii. Ale nierozumnym bigotem nie jest ten, kto w szczerej wierze, w oparciu o 
autorytet Boga, przyjmuje Jego Słowo. Jedynie ci, którzy tak postępują, są utwierdzeni w 
Prawdzie. Różnica między silnym i niezachwianym chrześcijaninem a bigotem polega na tym, że 
jeden jest utwierdzony w Prawdzie, podczas gdy drugi jest utwierdzony w błędzie. 
---------------------- 

Kol. 2: 7 Zobacz w.6 - MANNA 

Kol. 2: 8 Przez filozofię=> W owym czasie filozofia Greków była pochłanianą przez cały ówczesny świat. 

Kol. 2: 9 Bóstwa=> Greckie słowo "theotos" znaczy bóstwo. 

Kol. 2:10 Dopełnieni=> Jego doskonałość dopełnia za nasze niedoskonałości. 
Jest głową=> Wszystkiego za wyjątkiem Ojca. "Jawne jest iż oprócz Tego, który Mu poddał 
wszystkie rzeczy", 1 Kor.15:27. "Głową Chrystusową jest Bóg", 1 Kor.11:3. 

Kol. 2:12 Wzbudził Go=> Chrystus nie mógł wzbudzić samego siebie. 

Kol. 2:13 I was=> Pogan też. 

Kol. 2:14 Cyrograf=> Prawo Zakonu. 
Przeciwny=> Wierzącym Izraelitom. 
Zniósł go=> "Boście nie pod Zakonem, ale pod łaską", Rzym.6:14. 
Do krzyża=> Zupełnie zakończył co się dotyczyło Jego (Jezusa) i wszystkich Żydów, którzy 
przystępowali do Boga przez Jezusa. 

Kol. 2:15 I mocy=> Zdjąwszy z pierwotnego prawa i jego władzy (przepisów) wszelką niejasność. 
Jawnie=> W swoim życiu przez posłuszeństwo im. 
Z nich=> W swoim posłuszeństwie aż do śmierci krzyżowej. 

Kol. 2:16 Niechajże tedy=> Ponieważ Chrystus uczynił wolnymi tak Żydów, jak i pogan. 

Kol. 2:17 Które są=> Szczególnie Namiot Zgromadzenia na puszczy. 
Cieniem=> Zamierzone by służyły za typ. 
Przyszłych rzeczy=> Duchowe prawdy należące do wieku ewangelii. 
Ciało Chrystusowe=> Pozafigura, która to wyobrażała, należące do Pomazańca Głowy i Ciała. 

Kol. 2:18 Niechaj nikt=> Jako niektórzy pokorni słudzy Ewangelii czynią. 
Dobrowolnie w pokorę=> Zapominając siebie zupełnie. 
W służbę=> Przez używanie takich tytułów jak: wielebny, doktor teologii, itp. 
Aniołów=> Posłańców, przedstawicieli. 

Kol. 2:19 Nie trzymają się głowy=> Której ustawiczna pomoc jest niezbędnie potrzebną, abyśmy mogli 
uczynić nasze powołanie i wybór pewnym. Wielu jednak uważa siebie za niezbędnie 
potrzebnych do wykonania wielkiego planu wieków, w swej znikomej wartości przywłaszczając 
sobie Jego miejsce w kościele lub oddając hołd tym, co to czynią. 

Kol. 2:20 Jeśliście=> Nawróceni z pogan. 



Umarliście=> Wy, święci, liczycie się umarłymi w ciele, ale żywymi w duchu. Wasza wola jest 
umarłą. 

Kol. 2:22 Co kazi się=> Niszczeją ludzkie przykazania i przepisy. 

Kol. 3: 1 Powstali=> Figuralnie, a nie rzeczywiście. 
Na prawicy=> Na stanowisku łaski i mocy. 

Kol. 3: 2 Na ziemi=> Ziemska miłość i pragnienia ziemskich rzeczy, które mają naturalny pociąg dla 
całego rodzaju ludzkiego, a gdy będziemy pozostawać w miłości Bożej to nie tylko powinniśmy 
ustawicznie pokładać nasze uczucia na rzeczach niebiańskich, lecz ciągle wykorzeniać chwasty 
ziemskich pragnień i przynęt. 

Kol. 3: 3 Umarli=> Wy, święci, liczycie się umarłymi w ciele, ale żywymi w duchu. Wasza wola jest 
umarłą. 

Kol. 3: 4 Gdy On się okaże=> A nie prędzej. 
Wtedy i wy z Nim=> "Bo jeżeli z Nim cierpimy, z Nim też uwielbieni będziemy", Rzym.8:17. "Bo 
się objawi chwała Pańska, a ujrzy wszelkie ciało społem", Izajasz 40:5. 

Kol. 3: 5 Umartwiajcie=> Upośledzajcie, ograniczajcie. 
Członki wasze=> Śmiertelne członki mające zwyrodniałe skłonności ku złemu. 
Namiętność=> Uprawianie zwierzęcych skłonności. 
Złą pożądliwość=> Pragnienie rzeczy zakazanych. 

Kol. 3: 6 Gniew Boży=> Czas ucisku. 
Na synów odpornych=> Wielkie Grono. 

Kol. 3: 8 Gniew, złość, bluźnierstwo=> Do tego wszystkiego prowadzą plotki oczerniające. 

Kol. 3: 9 ________________________ 
MANNA - 10 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Tylko w naszych umysłach, w naszych wolach stare rzeczy przeminęły i wszystkie stały się 
nowymi. W rzeczywistości ta zmiana nastąpi wtedy, gdy to, co śmiertelne przyoblecze 
nieśmiertelność a to, co skazitelne zostanie wzbudzone w nieskazitelności - wzbudzone w 
chwale, w mocy, jako istoty duchowe. Ale w międzyczasie, abyśmy mogli być uznani za godnych 
udziału w zmartwychwstaniu sprawiedliwych, wymaga się od nas zademonstrowania gotowości 
umysłu, naszych szczerych pragnień, stania się zupełnie tym, czym Pan chciałby, abyśmy byli. 
Tego w żaden sposób nie można lepiej okazać Panu i samemu sobie, jak przez utrzymanie 
dokładnej kontroli nad swoimi sercami i myślami, co także okaże się dla nas pomocne. 
---------------------- 

Kol. 3:10 Oblekliście=> "Onego skrytego, serdecznego człowieka", 1 Piotra 3:4. 
 
Zobacz MANNA (w.9) 

Kol. 3:11 Niewolnika i wolnego=> Rasy kaukaskiej lub murzyna. 

Kol. 3:12 Wybrani Boży=> Apostoł tu daje znać, że jego mowa nie odnosi się wcale do świata. "Wiedząc, 
bracia umiłowani od Boga, wybranie wasze", 1 Tes.1:4. 
Wnętrzności miłosierdzia=> Współczucie, dobrotliwość. 
Pokorę=> Która stoi w przeciwieństwie do chwalby, wysokomyślności i arogancji. 
Cierpliwość=> W znoszeniu słabości i wad innych. 

Kol. 3:13 Odpuszczając=> Greckie słowo "karazomai", przebaczając bez wynagrodzenia. 
Jako Chrystus wam odpuścił=> Greckie słowo "karazomai", przebaczył. 

Kol. 3:14 Nad to wszystko miłość=> Która jako pas opasuje i trzyma w swoim miejscu szatę 
sprawiedliwości Chrystusowej z jej różnymi cnotami. 

Kol. 3:15 A pokój Boży=> "Który przewyższa wszelki rozum", Filip.4:7. 
W jedno ciało=> Chrystusowe, Kościół Boga żywego. 

Kol. 3:16 Samych siebie=> Tu nie ma wzmianki o klasie klerykalnej. 

Kol. 3:17 W imieniu Pana Jezusa=> Jako przedstawiciele "na miejscu Chrystusowym poselstwo 
sprawujemy", 2 Kor.5:20. "Nasza rzeczpospolita jest w niebiesiech", Filip.3:20. 

Kol. 3:18 Bądźcie poddane=> We wszelkich sprawach, które nie gwałcą sumienia, a w to liczą się sprawy, 
które mogły by zaszkodzić zdrowiu. 

Kol. 3:24 Panu służycie=> Duch religii chrześcijańskiej polega na służeniu, a nie na panowaniu. 

Kol. 4: 1 I wy macie Pana=> Pismo Święte odznacza się duchem wolności. 

Kol. 4: 2 ______________________  
MANNA - 25 CZERWCA 
---------------------- 
Każda próba wiary i cierpliwości jest okazją do modlitwy o obiecaną pomoc. Każde nie 
osiągnięte zwycięstwo jest okazją do modlitwy o przebaczenie i o Boskie błogosławieństwo, by 
poznanie własnych słabości mogło być tak głęboko odczute, byśmy mogli w następnej, podobnej 



próbie szybko zastosować tę obiecaną pomocną łaskę i uchwycić się jej. Każde zwycięstwo nad 
sobą jest okazją do modlitwy, ażebyśmy nie byli aroganckimi i nadętymi, lecz pokornymi i 
czujnymi, na następny atak ze strony wielkiego przeciwnika. Każda posługa na rzecz Prawdy 
staje się okazją do modlitwy za przywilej służenia Wielkiemu Królowi i być może cierpienia na 
rzecz Jego sprawy. Staje się też powodem prośby o następne sposobności służby i łaski, by je 
mądrze wykorzystać. 
---------------------- 

Kol. 4: 3 Tajemnicy Chrystusowej=> Która dotąd jest jedynie zrozumiewana przez prawdziwie 
ofiarowanych. 

Kol. 4: 5 Odkupując=> Greckie słowo "eksagorazo" znaczy: kupić, zabezpieczyć. 
Czas=> Na ile to możliwe większa część wolnego czasu powinna być poświęcona na wyższe 
rzeczy. 

Kol. 4: 6 Mowa przyjemna=> Z objawem miłości i dobroci. 
Solą okraszoną=> Mająca oczyszczający i zachowawczy wpływ. 

Kol. 4:10 I Marek=> Jan Marek, ewangelista. 

Kol. 4:15 W domu jego=> Pierwotnego kościoła zebrania były małe i odbywały się w prywatnych 
mieszkaniach. 

1Tes. 1: 4 Wiedząc wybranie wasze=> Że zostaliście spłodzeni, ożywieni i zapieczętowani duchem 
świętym. 

1Tes. 1:10 Syna Jego z nieba=> "A gdy odejdę ... przyjdę zasię", Jan 14:3. 
Którego wzbudził=> Chrystus nie mógł wzbudzić sam siebie. 

1Tes. 2: 7 Byliśmy skromni=> Nie postępowaliśmy jako panujący nad dziedzictwem Pańskim. 

1Tes. 2:11 Cieszyliśmy was=> A nie grozili lub nużyli. 

1Tes. 2:12 Was powołał=> "A jako Ten, który was powołał Święty jest i wy bądźcie świętymi", 1 Piotra 1:16. 
Do swego królestwa=> Które jeszcze należy do przyszłości. 

1Tes. 2:15 Wygnali nas=> Ponieważ nie mogli znieść świetności i jasności światła ewangelicznego, które 
przez nas świeciło. 

1Tes. 2:16 Gniew Boży=> "Będzie wielki ucisk w tej ziemi i gniew Boży nad tym ludem", Łuk.21:23. "Któż 
wam pokazał, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem?", Mat.3:7. 
Przyszedł na nich=> Na naród żydowski. 
Aż do końca=> Przy końcu wieku żydowskiego jako naród zostali zrujnowani. 

1Tes. 2:18 Szatan przeszkodził=> Apostoł Paweł mocno wierzył w istnienie szatana jako istoty. 

1Tes. 2:19 Przyjście Jego=> Greckie słowo "parousia" znaczy: obecność. 

1Tes. 3: 2 Utwierdził=> "Abym cieszył wszystkich płaczących", Izajasz 61:21. "Abyśmy przez cierpliwość i 
przez pociechę Pism nadzieję mieli", Rzym.15:4. 

1Tes. 3:13 Na przyjście=> Greckie słowo "parousia" znaczy: obecność. 

1Tes. 4: 1 Abyście obfitowali=> Ze zwiększeniem waszych zdolności. 

1Tes. 4: 3 Poświęcenie wasze=> Zupełne oddanie się woli Bogu. 
______________________  
MANNA - 5 LUTEGO 
---------------------- 
Kiedy udajemy się do Pisma Świętego, aby się upewnić, co jest Boską wolą, to dowiadujemy się, 
że wielka praca, jakiej Bóg od nas wymaga nie jest pracą dla drugich, ale pracą odnoszącą się 
do nas samych, pracą ujarzmienia siebie, zwyciężenia siebie, panowania nad sobą. Dlatego 
wszystko inne - nasza posługa na rzecz domowników wiary, świadczenie dobra wszystkim 
ludziom, za pośrednictwem krajowych i zagranicznych misji itd. - stanowi pomoc dla tej 
najważniejszej pracy dokonywanej w nas. Apostoł Paweł pod wpływem natchnienia powiedział, 
że chociażbyśmy jak najwymowniej głosili Ewangelię drugim i chociażbyśmy wszystkie nasze 
bogactwa oddali na żywność dla ubogich, lub stali się męczennikami dla dobrej sprawy, bez 
miłości będącej duchem Chrystusowym i duchem Ojcowskim, rozwiniętej w nas jako dominującej 
zasady życia, bylibyśmy niczym z Boskiego punktu widzenia. 
---------------------- 

1Tes. 4: 7 Ku poświęceniu=> "Bądźcie świętymi iżem ja jest święty", 1 Piotra 1:16. 

1Tes. 4:10 Tym więcej=> W miłości i służbie jeden względem drugiego. 

1Tes. 4:11 Spokojnymi byli=> Spokojne dążenia, a nie gorliwość niespokojną, dążącą do wielkich i 
bohaterskich czynów, lecz raczej spokojną wytrwałość w czynieniu dobrze. 
Swoich rzeczy=> "A żaden z was niechaj nie cierpi jako w cudzy urząd się wtrącający", 1 Piotra 
4:15. 

1Tes. 4:12 Niedostatku=> Ażeby nie polegać na dobroczynności innych. 

1Tes. 4:13 Którzy zasnęli=> Śmierć jest stanem nieświadomości. 



Nadziei nie mają=> Podstawowej, że będzie wzbudzenie ludzi sprawiedliwych i 
niesprawiedliwych, wstecz aż do Adama. 

1Tes. 4:14 Jezus umarł=> Za poświęconych Bogu na służbę. 
I tych=> Za cały rodzaj ludzki w Adamie. 
Którzy zasnęli=> Ale nie poszli do nieba. 
W Jezusie=> W tym znaczeniu, że nadzieja przebudzenia była w Nim. Imię Jezus znaczy: 
"Zbawiciel", i tylko przez Jezusa rodzaj ludzki, który zginął w Adamie, ma nadzieję wzbudzenia, 
mimo, że ludzkość temu nie wierzy. 
Przywiedzie=> Przez Chrystusa Bóg wzbudzi umarłych. 

1Tes. 4:15 Do przyjścia=> Greckie słowo "parousia" znaczy: obecność, a nie przyjście. 
Nie uprzedzimy=> Nie będziemy pierwszymi. 
Onych=> Świętych. 
Którzy zasnęli=> Umarli święci bezwątpienia zostali wzbudzeni w 1878 roku. 

1Tes. 4:16 Zstąpi z nieba=> "A gdy odejdę, przyjdę zasię". 
Z okrzykiem=> Greckie słowo "keleusma" oznacza: "okrzyk zachęty" dla wszystkich ludzi, by się 
przebudzili i poznali swoje prawa i przywileje. 
Z głosem=> Z władzą wykonawczą. 
Archanielskim=> Głównym Posłańcem - Chrystusem. "Aniołem Przymierza", Malachiasz 3:1. 
Z trąbą Bożą=> Siódma trąba, ostatnia trąba, cały wiek Tysiąclecia, figurowała trąbę 
Jubileuszową. 

1Tes. 4:17 Zachwyceni=> Wzięci, przemienieni przy śmierci. 
Wespół=> W ucisku i zamieszaniu. 
Na powietrze=> W duchowej władzy świata, która jest teraz pod władzą "księcia, który ma 
władzę na powietrzu", Efez.2:2. 
Z Panem będziemy=> "Którego (Bóg) postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy", Żyd.1:2. 

1Tes. 5: 2 Jak złodziej w nocy=> Wtóra obecność Chrystusa miała być cichą, spokojną i wielkie rzesze nie 
będą wiedzieć przez jakiś okres czasu, że w Jego obecności żyć będą, bo w czasie obecności 
Króla będzie czas nocy na świecie. 

1Tes. 5: 3 Mówić będą=> Ci, co nie są świętymi. 
Pokój i bezpieczeństwo=> "Choć nie będzie pokoju i bezpieczeństwa", Jer.6:14. 
Nagłe zginienie=> Prędkie w stosunku do powolnego procesu przeszłych sześciu tysięcy lat. 
Jako ból=> Następujące po sobie bóle będą coraz sroższe, aż do skończenia. Wyjście z 
obecnego stanu i warunków zamieszkania w narodach nastąpi jedynie przez wprowadzenie 
nowego porządku rzeczy. 

1Tes. 5: 4 Lecz wy, bracia=> Nawet do ostatniego osamotnionego członka, bez względu gdzieby się on 
znajdował. 
Nie jesteście=> W nieświadomości tych czasów i chwil, bo "przyszłe rzeczy wam opowie (Pan 
przez moc ducha świętego)", Jan 16:13. 

1Tes. 5: 5 Synowie światłości=> "Bóg się rozświecił w sercach naszych", 2 Kor.4:6. 
______________________  
MANNA - 26 MARCA 
---------------------- 
Chrześcijanin jako uczeń Pana, jako uczeń w szkole Chrystusowej jest przygotowywany do 
stanowiska w Tysiącletnim Królestwie, do udziału w jego cudownych błogosławieństwach i 
nagrodach. Stąd w Piśmie Świętym dostrzegamy potrzebę częstego napominania, ażeby lud 
Boży był czujny - nie ci, którzy śpią ani ci, którzy próżnują lub ci, którzy są przeciążeni troskami 
życia doczesnego, ale ci, którzy służąc Panu mają żarliwego ducha. Służba ludu Bożego dla 
Pana stanowi, po pierwsze, doprowadzenie samych siebie do serdecznej harmonii z wolą 
Pańską i do możliwie bliskiego podobieństwa do Boskiego wzoru, a po drugie, przez pomoc 
udzielaną przez naukę i przykład innym powołanym na tę samą wąską drogę. 
---------------------- 

1Tes. 5: 6 Nie śpijmy=> "A gdy ludzie (apostołowie) zasnęli, przyszedł nieprzyjaciel ich i nasiał kąkolu", 
Mat.13:25. 
Ale czuwajmy=> Mieć się na baczności i być posłusznymi Prawdzie, by nie być upojonymi 
duchem świata lub kościelnictwa. 
 
Zobacz też w.5 - MANNA 
______________________  
MANNA - 19 LISTOPADA   
-------- 



Czuwajmy w sensie zwracania pilnej uwagi na wszystkie instrukcje, których Pan Bóg nam 
udzielił w odniesieniu do tego, co mogłoby być służbą nadającą się do przyjęcia przez Niego. 
Czuwajmy, usiłując postępować, tak dokładnie, jak to jest możliwe śladami wielkiego 
Najwyższego Kapłana. Bądźmy trzeźwymi w tym znaczeniu, abyśmy nie byli lekkomyślni. Będąc 
szczęśliwi, radośni w Panu, wolni od trosk, które przygniatają innych z powodu złego 
zrozumienia charakteru i planu Ojca, bądźmy trzeźwymi, w znaczeniu poważnego oceniania 
obecnych sposobności i przywilejów związanych z Pańską służbą - nie pozwalając, by w 
bezmyślnej niedbałości, sposobności i przywileje wymykały nam się z rąk, czego później 
żałowalibyśmy.   
-------- 

1Tes. 5:10 Umarł za nas=> I powstał z martwych by otworzyć drogę pojednania z Bogiem. 

1Tes. 5:11 Napominajcie=> "Cieszcie wszystkich płaczących", Izajasz 61:2. "Abyście przez cierpliwość i 
pociechę Pism nadzieję mieli", Rzym.15:4. 
Budujcie=> "Przypatrujmy się jedni drugim w pobudzaniu się do miłości i do dobrych uczynków", 
Żyd.10:24. 

1Tes. 5:12 Poznali tych=> Uznawali ich, spodziewając się od nich prowadzenia porządku. 

1Tes. 5:13 Pokój zachowajcie=> Gdyż "błogosławieni pokój czyniący", Mat.5:9. 

1Tes. 5:14 Bracia=> Słowa Apostoła odnoszą się tu do całego Kościoła, a nie do starszych zborów. 
Napominajcie=> Żeby nie zachęcać albo podtrzymywać w ich złym postępowaniu. 
Którzy=> Czynią nieporządek w zgromadzeniu. 
Cieszcie bojaźliwych=> Zachęcajcie, pobudzajcie tych słabego serca. Nieśmiałych, którym brak 
odwagi i nie są pewni siebie. 
Znoście=> Duchowo słabych przez taką obietnicę jak ta: "Moc moja objawia się w słabości", 2 
Kor.12:9. 
Nieskwapliwymi=> Bądźcie wielkodusznymi względem tych wszystkich klas powyżej 
wspomnianych. 
______________________  
MANNA - 15 SIERPNIA 
---------------------- 
To napomnienie zdaje się dawać do zrozumienia, że bardziej zrównoważeni spośród Pańskiego 
ludu powinni spoglądać z sympatią i rozwijać cierpliwą wyrozumiałość nie tylko wobec słabych i 
tych, którym brak jest odwagi, lecz wobec wszystkich, włączając i tych, którzy mają zbyt dużo 
odwagi i pewności siebie. Wzrost w wiedzy pomaga nam wzrastać w łasce i cierpliwości, gdyż 
ocenienie cierpliwości Ojca Niebieskiego wobec nas pomaga nam stosować tę samą zasadę 
wobec drugich. Myśl, że nasz Niebiański Ojciec uprzywilejował i powołał kogokolwiek, powinna 
w najwyższym stopniu nas uwrażliwić na możliwość współpracy z Panem w odniesieniu do tego 
powołania i o ile to jest możliwe powinniśmy okazywać pomoc tym wszystkim, którzy usiłują 
razem z nami podążać śladami naszego Pana po wąskiej drodze. 
---------------------- 

1Tes. 5:15 Złe za złe=> Starsi zborowi powinni osobiście gromić złe postępowanie, gdy o tym się dowiedzą. 
Dobrego=> Naśladujcie sprawiedliwości  na ile to jest możebne. 
______________________  
MANNA - 8 STYCZNIA 
---------------------- 
Zgodnie z zasadą Pisma Świętego prawdziwy lud Boży powinien być najbardziej ogładzonym, 
najbardziej dystyngowanym, najbardziej uprzejmym i wielkodusznym, najbardziej życzliwym ze 
wszystkich ludzi na świecie - i to w najbardziej absolutnym sensie - nie tylko pod względem 
zewnętrznych form i powierzchownej uprzejmości, szlachetności itp., tak powszechnych wśród 
ludzi, lecz szlachetności i uprzejmości pochodzącej z serca, pochodzącej z ocenienia Ducha 
Pańskiego i ducha Prawdy, ducha miłości i ducha sprawiedliwości. 
---------------------- 

1Tes. 5:16 Radujcie się=> Nie radością spazmatyczną, lecz przez obietnice Słowa Bożego. 

1Tes. 5:17 Zawsze się módlcie=> Życie całe powinno być modlitwą i śpiewem odnośnie do wszelkich spraw 
życia. Ktokolwiek utracił chęć dziękczynienia, modlitwy i łączności z Ojcem Miłosierdzia niech 
będzie pewny, że traci ducha synowskiego. 
______________________ 
 MANNA - 3 STYCZNIA 
---------------------- 
Jakimikolwiek byłyby nasze naturalne skłonności w odniesieniu do stanowczości i wytrwałości w 
modlitwie, wszelkie instrukcje musimy czerpać z Pisma Świętego, a pokonując naturalne, 
szczególne upodobania, musimy jako "dziatki" i "dzieci miłe" dostosować swoje poglądy oraz 



postępowanie do instrukcji pochodzącej z góry. Dlatego wszyscy zapamiętajmy te słowa: 
"Proścież [w Moim imieniu), a weźmiecie, aby radość wasza była doskonała" (Jan 16:24). Ojciec 
Niebiański zwielokrotnił zasoby miłosierdzia, błogosławieństw i opatrzności dla tych Swoich 
posłusznych i wiernych dzieci, które będą Go o nie prosić. 
---------------------- 

1Tes. 5:18 Za wszystko=> Cokolwiek upodobało się Panu aby dozwolił, a co ma stanowić część twojego 
duchowego rozwoju. 
______________________  
MANNA - 16 SIERPNIA 
---------------------- 
Mając stan serca, który pozostaje w społeczności z Panem i zupełne oddanie się w pełnieniu 
Jego woli, Pański lud nie tylko błaga Pana o błogosławieństwo na początku każdego dnia i 
dziękuje za nie przy jego końcu, lecz we wszystkich sprawach swego życia stara się pamiętać, 
że wszystko co posiadał poświęcił Panu i przez wiarę spogląda na Niego we wszystkich swoich 
przedsięwzięciach. A w proporcji do ważności swoich przedsięwzięć, przez wiarę zdaje sobie 
sprawę ze współdziałania Boskiej opatrzności we wszystkich sprawach życia i odpowiednio za 
nie dziękuje. Taką jest wola Boża w odniesieniu do nas. Bóg chce, abyśmy ciągle żyli w takiej 
postawie i stale wyglądali Jego woli i Jego błogosławieństwa. Chce On od nas tego, ponieważ 
taki jest stan najbardziej sprzyjający naszemu postępowi na wąskiej drodze. Pomoże on nam 
najlepiej w uczynieniu naszego powołania i wyboru pewnym. 
---------------------- 

1Tes. 5:19 Ducha nie gaście=> Ognia świętej miłości. "Jeżeli światło, które jest w tobie, ciemnością jest, 
sama ciemność, jaka będzie?", Mat.6:23. 
______________________  
MANNA - 17 SIERPNIA 
---------------------- 
Pański Duch wśród Jego ludu jest przyrównany do "płomienia najświętszej miłości" do Pana i 
wszystkich związanych  z Jego sprawą. Ten płomień bywa wzniecany przez Boskie poselstwo w 
każdej jednostce indywidualnie, gdy otrzymuje Ducha Świętego i zbiorowo należy do Kościoła, 
pozostającego pod kierownictwem tegoż Ducha. Proporcjonalnie do tego, jak Kościół wzrasta w 
wiedzy, miłości i społeczności z Panem "płomień najświętszej miłości" czyni go światłem na 
świecie, miastem na wzgórzu, którego nie można ukryć. 
---------------------- 

1Tes. 5:20 Proroctwo=> Tłumaczenie i głoszenie Słowa Bożego. Nasz Pan był kaznodzieją, podobnie byli i 
Apostołowie. 

1Tes. 5:21 Doświadczajcie=> Pamiętajcie jak to czynicie: "Kto czyni prawdę, przychodzi do światłości aby 
były jawne uczynki jego, iż w Bogu uczynione są", Jan 3:21. Odrzuć zaraz każdą naukę, która 
nie głosi o upadku człowieka i o krzyżu jako jego uleczeniu. Nie przyjmuj nic bezkrytycznie. 
Chrześcijanin nie może swojej odpowiedzialności kłaść na pastorów, nauczycieli, synody, itp.. 
Co jest dobrego=> Co może wytrzymać próbę Słowa Bożego. 
______________________  
MANNA - 18 SIERPNIA 
---------------------- 
Lud Boży powinien nauczyć się nie przyjmować tego, co słyszy bez właściwego zbadania i 
krytycyzmu, chociaż w najwyższym stopniu ma respektować prorokowanie, czyli publiczne 
głoszenie. Powinien doświadczyć wszystkiego, co słyszy, powinien rozróżniać, co jest 
podtrzymywane przez logikę i Pismo Święte, a co jest jedynie domniemaniem i być może 
sofistyką. Powinien sprawdzić to, co słyszy, z zamiarem mocnego podtrzymywania wszystkiego, 
co wytrzymuje próbę Bożego Słowa i okazuje się być w zgodzie z Duchem Świętym. Szybko 
powinien odrzucić to wszystko, co nie wytrzymuje tej próby. 
---------------------- 

1Tes. 5:22 Podobieństwo złości=> Bez względu jak wygląda, źle czy dobrze, nie powinno być naśladowane. 
______________________  
MANNA - 19 SIERPNIA 
---------------------- 
Napomnienie to wskazuje, że mamy stawiać opór i sprzeciwiać się wszystkiemu co jest złem, 
mając formę zła bądź dobra. Wstrzymywanie się od wszelkiego pozoru zła to inna myśl, różna 
od tej, którą słowa Apostoła pierwotnie wyrażały, niemniej jednak one przedstawiają mądrą 
zasadę. Oczywiście, powinniśmy powstrzymywać się nie tylko od tego, co jest złem, bez 
względu na jego formę czy wystrój, lecz także powinniśmy, tak dalece, jak to jest możliwe, 
wstrzymywać się od czynienia tego, o czym wiemy, że jest dobre, a co nasi przyjaciele lub bliźni 



mogliby źle zrozumieć i uznać za zło. Duch zdrowego rozsądku wskazuje, że mamy unikać nie 
tylko zła we wszystkich jego formach, lecz także powinno się unikać tego wszystkiego, co ma 
pozór zła, aby nasze działanie na rzecz Pana i Prawdy mogło być większe. 
---------------------- 

1Tes. 5:23 Bóg poświęci=> "Poświęć ich w Prawdzie Twojej", Jan 17:17. 
Cały duch=> Prawdziwy duch Chrystusowy. 
I dusza=> Inteligencja, istota obdarzona czuciem, działalność jej. 
I ciało=> Daje się zauważyć nawet i teraz, że wielka liczba kąkolu chce zagłuszyć ciało 
mistyczne Chrystusa aby nie było znane. 
Zachowane=> To dobre życzenie Apostoła Pawła nie spełniło się, bo zgromadzenie w 
Tessalonice przestało istnieć. 
Do przyjścia=> Greckie słowo "parousia" znaczy: obecność, a nie przyjście. 

1Tes. 5:24 Wierny ten=> Niebiański Oblubieniec, który dostarcza wszelką potrzebną pomoc, by uczynić nas 
zdolnymi wytrwania dojścia celu. 
Który też to czyni=> Jeżeli uczynicie co do was należy, lecz zbór w Tessalonice tego nie uczynił. 

1Tes. 5:26 Z pocałowaniem=> Starodawny zwyczaj pozdrawiania między mężczyznami i dziś jeszcze 
praktykuje się w niektórych krajach. 

1Tes. 5:27 Poprzysięgam was=> Starszych zboru, kaznodziei, nauczycieli, braci z odznaczeniem. 
Aby ten list=> Cały, a nie tylko niektóre wyjątki jakie byście uważali odczytać za stosowne. 

2Tes. 1: 5 Godnymi byli=> Pomimo, że żaden człowiek w rzeczywistości nie jest godzien tak wielkiego 
zaszczytu u Boga. 
Królestwa=> Które jeszcze należy do przyszłości. 

2Tes. 1: 7 Przy objawieniu Pana=> Greckie słowo "apokalupto" oznacza: odkrycie, otwarcie, objawienie 
czegoś. 

2Tes. 1: 8 W ogniu=> W sądzie ognistym, pożerającym gniew, zło i czyniących zło. Sprawiedliwe 
oczyszczające sądy, które będą palić zło przez całe Tysiąclecie. 
Boga nie znają=> Nie uznają Go. Którzy w rzeczywistości nie są zapoznani z Bogiem, nie są 
posłuszni głosowi i światłu sumienia, które każdy do pewnego stopnia posiada. 
Nie są posłuszni=> Nawet wielu z tych, którzy Go poznali. 

2Tes. 1: 9 Którzy=> Licząc w to i szatana, i postępujących jego śladami. 
Odniosą pomstę=> "I pójdą ci na wieczne zniszczenie", Mat.25:46. 
Wieczne zatracenie=> Wtórą śmierć, a nie zachowanie ich w mękach lub inny sposób. "Będą 
wygładzeni z ludu", Dz.Ap.3:23. "Staną się jakoby ich nie było", Abdyjasz 16. 

2Tes. 1:10 Aby był uwielbiony=> We wtórej obecności. 
W świętych=> W pierwszym zmartwychwstaniu. 
We wszystkich=> Którzy będą Go czcili, szanowali i będą posłuszni Głowie i Ciału. 
W on dzień=> Tysiącletni. 

2Tes. 1:11 Powołania=> Błogosławienia świata. 

2Tes. 2: 1 Przyjście=> Greckie słowo "parousia" znaczy: obecność, a nie przyjście. 

2Tes. 2: 2 Nadchodził=> Greckie słowo "enestemi" oznacza: jest obecny, lecz Paweł twierdził, że dzień 
Pański był daleki od nich. 

2Tes. 2: 3 Nie przyjdzie=> Apostoł tu nie mówi o strasznym widoku i głosie, które większość chrześcijan 
przedstawia, gdy mówią o wtórym przyjściu Chrystusa. 
Odstąpienie=> Apostazja, odpadnięcie od wiary. Przyjęcie różnych formuł, rozwinięcie się kleru i 
chęć osiągnięcia światowej władzy. 
Człowiek grzechu=> Antychryst, obrzydliwość spustoszenia, bestia, mały róg, papiestwo. 

2Tes. 2: 4 Zowie bogiem=> Nazywa się możnym władcą. 
Podawał się za boga=> Jako wielki religijny władca, z greckiego słowa "theos" - "bóg", lecz nie 
Bóg Jehowa. 
W Kościele=> Greckie słowo "ton naon" jest tu przetłumaczone: "świątynia" nigdy w 
pojedynczym wyrazie, w innym miejscu znaczy literalną świątynię, lecz zawsze stosuje się do 
Kościoła Bożego. "Kościołem Bożym jesteście", 1 Kor.3:16. 

2Tes. 2: 6 Był czasu swego=> Chrystus w Jego właściwym czasie. 

2Tes. 2: 7 Tajemnica nieprawości=> Niepoddawanie się Chrystusowi. Ciało Antychrysta, mistyczny 
Babilon, chrześcijaństwo, a w szczególności papiestwo. 
Aby był odjęty=> Ten, co przeszkadza: pogańskie państwo rzymskie. 

2Tes. 2: 8 Wtedy=> W czasie wielkiej reformacji. 
Niezbożnik=> Antychryst. "Teraz wielu antychrystów powstało", 1 Jana 2:18. 
Objawiony=> Został, ale masy tego jeszcze nie widzą, nie rozumieją. 
Zabije=> "Pan wszystkich niezbożnych wytraci", Psalm 145:20. To pokazuje, iż świat nie jest 
nawrócony we wtórej obecności Chrystusa. 



Objawieniem=> Greckie słowo "epifania" znaczy: jasne zajaśnienie. 
Przyjścia=> Greckie słowo "parousia" znaczy: obecność, a nie przyjście. 

2Tes. 2: 9 Którego przyjście=> Chrystusa obecność w "parousi". 
Jest podług=> Greckie słowo "kata" znaczy: ma łączność. 
Skutku=> Energiczna działalność złego. 
Szatańskiego=> W którego istnienie wielu nie wierzy. 
Cudami kłamliwymi=> Zwodnicze cuda upadłych aniołów mieć będą skutek w ludziach. 

2Tes. 2:10 Miłość prawdy=> Odnośnie ofiary i okupu nie cenisz, pracujesz ze szkodą dla siebie. Jeżeli nie 
uprawiamy miłości dla Prawdy, to inne rzeczy ją przeważą, a wtedy nie będziemy odpowiednimi 
do Królestwa. 

2Tes. 2:11 Pośle im=> Tym wszystkim, którzy przy końcu wieku ewangelicznego nie okazali się 
posłusznymi Słowu Bożemu i nie ocenili go. 
Skutek błędów=> Złudzenie, którego z pewnego punktu zdaje się być prawdą. Nowoczesne 
"dary" języków pochodzą od onego złego w działaniu oszukańczych błędów. Bóg dozwala 
szatanowi na działanie jako anioła światłości i postępu przez mocne organizacje, jak papiestwo, 
metodyzm, itp. wystawiając ich na błąd, który przekładają nad Prawdę. Wielkie złudzenia są 
przed nami i niektóre z nich przyjdą nawet na tych, co posiadają znajomość Prawdy. 

2Tes. 2:12 Byli osądzeni=> Jako niegodni działu w Królestwie i współdziedzictwie z Chrystusem. 
Niesprawiedliwość=> Greckie słowo "adikia" oznacza: nieprawdę, oszukaństwo, obłudę, 
dwulicowość doktrynalną lub w praktyce. 

2Tes. 2:13 Wybrał Bóg=> Świętych ludzi, a nie kościół nominalny. 

2Tes. 2:14 Dostąpili chwały=> Która "nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje", 2 Kor.4:17. Bo 
"jeśli cierpimy, z Nim też królować będziemy", 2 Tym.2:12. 

2Tes. 3: 5 Pan sprawuje=> Przez pisane Słowo Boże, by "strzec serca twego, bo z niego żywot pochodzi", 
Kazn.Sal.4:23. 
Miłości Bożej=> Niezasłużonej przez człowieka, miłość ofiarnicza, zupełnie od tej, jaka jest 
znaną upadłemu rodzajowi ludzkiemu. 

2Tes. 3: 6 Każdego brata=> W dawnych czasach wyraz "brat" był pospolitym pozdrowieniem. 
Nieporządnie chodzącego=> Szczególnie takiego, co odznacza się chciwością, głodny wilk w 
owczej skórze. 
Podanej nauki=> Wiary w pojednanie, okup. 

2Tes. 3: 9 Mieli mocy=> Władzy, jako naznaczony Apostoł, by wymagać datków. 

2Tes. 3:10 Nie chce robić=> Wielu ma odwagę prosić o rzeczy, na które nie chce pracować. 

2Tes. 3:14 Nieposłuszni=> Jeżeli kto postępuje nieporządnie nie chcąc poddać się pod zdrowe, rozsądne i 
sprawiedliwe prawa lub porządek. 

1Tym. 1: 1 Boga Zbawiciela=> Stwórca, Autor Swego Boskiego planu zbawienia rodzaju ludzkiego. 

1Tym. 1: 5 Koniec przykazania=> Pierwszym ofiarowaniem do prowadzenia świętego żywota i 
posłuszeństwa Bogu, które wszyscy wierzący muszą wypełnić jest usprawiedliwienie; następne 
ofiarowanie aż do śmierci jest końcem, do którego nasze usprawiedliwienie zmierza. 
Jest miłość=> Greckie słowo "agape" znaczy: miłość bezinteresowną na podobieństwo Bożej 
miłości, która nie czeka rozkazu, lecz dopomina się o służbę. 
Czystego serca=> Czyste zamiary, pobudki, starając się naprzód i zawsze czynić wolę Bożą. 
Sumienia dobrego=> Regulowanego przez Słowo Boże. 
I wiary=> Ktokolwiek wierzy inaczej aniżeli jego denominacja, do której należy, a trwa w 
łączności z nią, taki nie postępuje według sumienia odnośnie jego wiary, nie postępuje szczerze. 
______________________  
MANNA - 12 MARCA 
---------------------- 
Mamy dobrze pamiętać o tym, że ostatecznym celem wszelkich Boskich działań wobec nas i z 
nami oraz ostatecznym znaczeniem wszystkich Boskich obietnic nam uczynionych, jest rozwój 
miłości, która jest Boskim podobieństwem, ponieważ Bóg jest miłością. Aby rozwinąć tę miłość w 
nas, w znaczeniu i do stopnia zamierzonego przez Pana, jest koniecznym, by pochodziła z serca 
czystego, w zupełnej zgodzie z Panem i Jego prawem miłości, całkowicie sprzeciwiając się 
przeciwnikowi i jego prawu samolubstwa. 
---------------------- 

1Tym. 1: 7 Nauczycielami być=> "Niech was niewielu będzie nauczycielami, bracia moi! wiedząc, iż cięższy 
sąd odniesiemy", Jakub 3:1. 

1Tym. 1:17 Królowi wieków=> Bogu Jehowie. 
Nieśmiertelnemu=> Greckie słowo "apthartos" znaczy: nieskazitelny. 
Niewidzialnemu=> "Którego nie widział żaden z ludzi, ani widzieć może", 1 Tym.6:16. 

1Tym. 1:20 Oddał szatanowi=> W którego istnienie wielu nie wierzy. 



1Tym. 2: 2 Za królów i za wszystkich przełożonych=> Czynić modlitwy, aby kierownictwo Boże było nad 
wszystkimi sprawami naszego życia, które do pewnego stopnia zależne jest od innych ludzi i 
przełożonych nad nami. 
Spokojny żywot=> Żeby nie być burzliwymi, anarchistycznego usposobienia, gdyż "ku pokojowi 
powołał nas Bóg", 1 Kor. 7:15. 

1Tym. 2: 3 Bogiem Zbawicielem=> Stwórca, Autor Swego Boskiego planu zbawienia rodzaju ludzkiego. 

1Tym. 2: 4 Który chce=> Bo mówi: "Rzekę co, rada moja ostoi się i wszystką wolę moją uczynię", Izajasz 
46:10. 
Byli zbawieni=> Tak od śmierci Adamowej, jak też od nieświadomości i ślepoty. 
Przyszli=> Podczas Tysiąclecia. 
Do znajomości=> Po grecku jest: "do akuratnej znajomości". "Ziemia cała będzie napełniona 
znajomością Bożą", Izajasz 11:9. 
Prawdy=> A tym sposobem mieć zupełną sposobność wybawienia od przekleństwa 
Adamowego. Bóg nie obiecał zbawić kogokolwiek przez nieświadomość. 

1Tym. 2: 5 Jeden jest Bóg=> Prawdziwy, sprawiedliwy i miłosierny. 
Jeden Pośrednik=> Greckie słowo "mesites" znaczy: który stoi pomiędzy dwiema stronami. Bez 
którego to pośrednika pojednanie nie mogłoby nastąpić i dlatego "Bóg nader Go wywyższył i 
darował Mu imię, które jest nad wszelkie imię", Filip.2:9. 
Między Bogiem=> On sprawiedliwy i święty, co nie może tolerować grzechu. 
I ludźmi=> Upadłymi i grzesznymi. 
Człowiek=> Greckie słowo "antropos" znaczy: ludzka istota, a nie Boska istota, ani częścią 
ludzka i częścią Boska, lecz Logos "stał się ciałem". 

1Tym. 2: 6 Dał samego siebie=> Jako człowiek. "Aleś mi (Boże Ojcze) ciało przysposobił (ziemskie)", aby 
przeprowadzić dzieło pojednania w absolutnej wierności, pokorze i posłuszeństwie. 
Na okup=> Greckie słowo "anti-lutron" oznacza: równoważną cenę. "Wybaw go ... bom znalazł 
ubłaganie (okup)", Joba 23:24. Ktokolwiek przyznaje, że okup został dany przez Jezusa śmierć, 
to tym samym przyznaje, że karą za grzech była śmierć i że zapewnioną jest przez to restytucja 
dla ludzkości. 
Za wszystkich=> Licząc w to Sodomitów i innych grzeszników. "Wielką radość (sprawi Bóg), 
która będzie wszystkiemu ludowi", Łuk.2:10. "Z łaski Bożej (Jezus) za wszystkich śmierci 
skosztował", Żyd.2:9. "Za grzechy nasze i nie tylko za nasze, ale i za grzechy całego świata", 1 
Jana 2:2. 
Świadectwem=> Dla wszystkich jest to "światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka", 
Jan 1:9. Aby dać wszystkim ludziom sposobność przyjścia do zupełnej harmonii z Bogiem. 
Czasów Jego=> Pierwotny plan Boży nie może upaść w najmniejszym szczególe. Jak tylko 
Nowe Stworzenie (Kościół Ciała Chrystusowego) rozpocznie swoją działalność. Nasz czas jest 
teraz, lecz dla reszty rodzaju ludzkiego czas właściwy będzie w przyszłości. 

1Tym. 2: 7 Postanowiony=> Greckie słowo "tithemi". "Postanowił ich dwunastu", Marek 3:14. 

1Tym. 2:12 Niewieście=> Figuralnie symbolizuje Kościół. 
Nie pozwalam uczyć=> W zgromadzeniu. Literalnie z przyczyny, że jest figurą na Kościół, a 
ponieważ to dodawałoby jej męskości, a także, że dawałoby jej uznanie należące do płci 
męskiej. Figuralnie biorąc dlatego, że jedynie Pan jest nauczycielem Ciała - Kościoła 
prawdziwego. 
Nad mężem=> Figuralnie nad Chrystusem. 

1Tym. 2:14 Nie był zwiedziony=> Adam, lecz dobrowolnie podzielił z nią nieposłuszeństwo, przyjmując za to 
odpowiedzialność raczej, aniżeli miałby żyć bez niej. Zatem był on zdolny być posłusznym. 
Podobnie i dziś niektórzy byliby gotowi poświęcić wieczną szczęśliwość dla ziemskich 
przyjemności i towarzystwa. 
Niewiasta zwiedziona=> Wprost przeciwnie do nauk wielu nowoczesnych teologów. 

1Tym. 2:15 Zbawiona będzie=> Będzie uwolniona od wielu bólów. 

1Tym. 3: 1 Dobrej pracy=> Jakąkolwiek usługę możemy wykonać, jest ona błogosławioną służbą. 

1Tym. 3: 2 Nienaganny=> Być dobrego charakteru. 
Mąż jednej żony=> A nie wiele żon mając. 
Do nauczania sposobny=> Żeby był zdolny wyjaśniać plan Boży. "Iżby mógł napominać nauką 
zdrową tych, którzy się sprzeciwiają i przekonywać ich". 

1Tym. 3: 5 Rządzić=> Przewodniczyć, doglądać potrzeb zboru, prowadzić. 

1Tym. 3: 6 Nie nowotny=> Powinni być przedtem dobrze znani, aby mogli sobie zasłużyć na zaufanie zboru 
w służbie diakonów lub starszych. 
Sidło potwarcy=> Aby nie stali się podobni szatanowi, będąc ambitnymi, by stać się lub być 
czymś wielkim, a z tego powodu byłoby potrzebne poniżyć takich. 

1Tym. 3: 7 Świadectwo dobre=> Odnoszące się do uczciwości, sprawiedliwości, moralności i prawdziwości. 



W hańbę=> W hipokryzję. 

1Tym. 3:15 W domu Bożym=> Tu nie chodzi o miejsce zebrań, ale o samo zgromadzenie ludu Bożego. 
______________________  
MANNA - 8 LIPCA 
---------------------- 
Kościół Pański, ten jedyny, do którego stosuje się nazwa ecclesia lub Kościół, jest tak 
nieznaczny, skromny i w porównaniu z bogactwami tego świata tak biedny, że nie jest uznawany 
ani nie nadaje się do uznania ze światowego punktu widzenia. Nie jest on dziełem ludzkim ani 
przez człowieka kierowany. Imiona jego członków nie są zapisane na ziemi, lecz w niebie (Żyd. 
12:23). Jego Głową i Biskupem jest Pan. Jego prawem jest Pańskie Słowo. Ma on jednego 
Pana, jedną wiarę, jeden chrzest. Kościół ten jest zbudowany na świadectwach świętych 
Apostołów i proroków, a Sam Jezus Chrystus jest jego głównym kamieniem węgielnym. 
---------------------- 

1Tym. 3:16 Objawiony w ciele=> Jezus stał się jawnym cieleśnie. Objawienie ludziom Boga nigdy nie mogło 
być bardziej zupełne jak wyobrażone w osobie Chrystusa, gdy stał się ciałem. 
Widziany był przez aniołów=> "Staliśmy się (też) dziwowiskiem światu, ludziom i aniołom", 1 
Kor.4:9. 

1Tym. 4: 1 Ostateczne czasy=> Szczególnie czas, w którym obecnie żyjemy, gdyż "w ostateczne dni 
nastaną czasy trudne", 2 Tym.3:1. "Przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią", 2 Tym.4:3. 
Duchów zwodzących=> Upadłych aniołów. 
Nauk diabelskich=> Że umarli nie są umarłymi; że karą za grzechy są wieczne męki; że nie ma 
zmartwychwstania, ponieważ nikt nie jest umarłym, ale żyje po śmierci; transmigracja duszy 
(czyli mniemane przechodzenie duszy po śmierci osobnika w innego osobnika mieszkającego na 
ziemi, albo też w jakiejś innej sferze); spirytyzm (czyli wiara w możliwość stosunków z duchami 
zmarłych osobników i czynności z tą wiarą złączonych celem wywoływania duchów i 
porozumiewania się z nimi); Chrystian scence (chrześcijańska umiejętność); teozofia (znajomość 
Boga i rzeczy Boskich na podstawie mniemań filozoficznych, mistycyzm, okultyzm), itp. 
Ogromne masy ludzi są dziś pod wpływem tych nauk. 

1Tym. 4: 3 Od pokarmów=> Jak to zaleca papiestwo, aby lud powstrzymywał się od pokarmów tych lub 
innych. 

1Tym. 4:10 Zbawicielem=> Autor Swego Boskiego planu. 
Ludzi=> W tym znaczeniu, że wszyscy zostaną wyprowadzeni z grobów i przyjdą do znajomości 
prawdy biblijnej. 
Najwięcej=> W tym sensie, że zostaną zupełnie oswobodzeni z niewoli grzechu i od skażenia 
śmierci. 

1Tym. 4:11 To przykazuj=> Głoś plan Boży a nie mądrość ludzką o zbawieniu. 

1Tym. 4:12 ______________________  
MANNA - 10 LUTEGO 
---------------------- 
Każdy chrześcijanin powinien dokładać starań, by mógł być wzorem godnym naśladowania - 
wzorem poważnego, wiernego wysiłku naśladowania Chrystusa w swoim codziennym życiu i 
aktywnej gorliwości w Jego służbie. Wzorów doskonałości, ostatecznej chwały moralności i 
"ozdoby świątobliwości" nie możemy spodziewać się w obecnym życiu. Taki wzór mamy tylko w 
Chrystusie, naszym Panu. Nie w takim też sensie Paweł powiedział: naśladujcie mnie lub 
naśladujcie nas, lecz on powiedział "Bądźcie naśladowcami moimi, jakom i ja Chrystusowy" 
(1Kor. 11:1). Ten Apostoł był wielkim przykładem poważnego wysiłku w osiąganiu doskonałości, 
lecz nie tej najwyższej doskonałości, która była tylko w Chrystusie. Tę jego gorliwość oraz 
poważny wysiłek w naśladowaniu Chrystusa i w pełnieniu Jego woli powinniśmy naśladować. 
---------------------- 

1Tym. 4:14 Prorokowanie=> Przez przepowiednię. Apostołowie byli tym sposobem kierowani, aby z 
rozporządzenia Pańskiego uznali Tymoteusza. 

1Tym. 4:15 O tym rozmyślaj=> Nie czytaj z pośpiechem i niedbale. 
Był jawny=> Korzyść nie okaże się, jeżeli nie będą użyte właściwe sposoby. 

1Tym. 4:16 Samego siebie=> W twojej rozmowie i postępowaniu z ludźmi. 
I nauczania=> Przy każdej sposobności staraj się tę naukę o Prawdzie Bożej głosić i bronić ją 
przed błędem. 
Co cię słuchają=> Abyś ich nie pogrzebał w błąd i grzech, samemu zbierając z tego gorzkie 
owoce. 

1Tym. 5: 1 Napominaj=> Pokazując przez to, że nie masz zamiaru okazywać swojej wyższości na nim. 

1Tym. 5: 2 Ze wszelką czystością=> Bez okazania niewłaściwej poufałości. 

1Tym. 5: 4 Być pobożnymi w domu=> Mieć staranie o tych, którzy pozostają pod naszą opieką. 



1Tym. 5: 5 Wdowa prawdziwa=> Która położyła swoją ufność w Bogu i której prowadzenie zgadza się z tą 
ufnością. 

1Tym. 5: 8 Starania nie ma=> "Starajcie się o to, co jest uczciwego przed wszystkimi ludźmi", Rzym.12:17. 
O swoich=> O tych, którzy słusznie mogą na nas lub my na nich polegać. 
Wiary się zaparł=> Nowe Stworzenie nie może obecnie we wszystkich sprawach tak 
postępować, jakby ono chciało lub wolało, lecz w niektórych sprawach musi także rządzić się 
obowiązkami względem cielesnych spraw rodziny. 
______________________  
MANNA - 23 LIPCA 
----------------------  
Wiara zawiera w sobie znaczenie miłości, sympatii, zainteresowania drugimi, troski o nich, a 
szczególnie domowników wiary. Ona daje nam wgląd we współczującą naturę naszego Pana, 
który w każdej sytuacji myślał o drugich, podczas gdy Sam uginał się pod ciężarem dolegliwości! 
Jego własna agonia nie przeszkodziła Mu w troszczeniu się o Swoją własną matkę i 
zabezpieczenia jej bytu. Dostrzegamy tu wybór Jan.; bez wątpienia przede wszystkim z powodu 
jego tkliwego, czułego usposobienia, po drugie, z powodu jego gorliwości dla Pana oraz Prawdy 
i po trzecie, z powodu jego odwagi popychającej go do pozostawania w pobliżu umierającego 
Mistrza w ostatnich godzinach Jego życia z narażeniem własnego. Zwróćmy uwagę na te 
charakterystyczne cechy, jako na te, które Pan pochwala, abyśmy mogli je uprawiać w nas i w 
ten sposób mogli być nagrodzeni specjalnymi przywilejami służby przez tego samego Mistrza. 
---------------------- 

1Tym. 5: 9 Obrana wdowa=> Może być utrzymywaną z kasy pomocniczej. 

1Tym. 5:10 Nogi świętym umywała=> Sandały, jakie noszono w owych czasach, nie zakrywały zupełnie nóg 
od kurzu, więc dla osobistej wygody była potrzeba umywania nóg po odbytej podróży. 

1Tym. 5:12 Mając osądzenie=> Publiczne potępienie, słowo krytyczne. 

1Tym. 5:13 Niepotrzebnymi rzeczami=> Zajmować się i opowiadać o rzeczach prywatnych innych ludzi, do 
których wcale nie mają upoważnienia. 

1Tym. 5:14 Chcę tedy=> Przeto radzę wam. 
Aby młodsze=> Wierzące, lecz nie ofiarowane na służbę Bogu. 
Szły za mąż=> Jeżeli postanowiły dowiedzieć się co to jest życie przez doświadczenie aniżeli z 
opisów, to nauczą się prędzej przez doświadczenie w życiu małżeńskim aniżeli w jaki inny 
sposób, a do tego młoda matka rodzenie dzieci może łatwiej znieść. 

1Tym. 5:15 Za szatanem=> Apostoł Paweł wierzył w osobistość szatana. 

1Tym. 5:17 W przełożeństwie=> Odznaczający się starsi. 
Dobrze sprawują=> Się ci, którzy uginają się pod ciężarem pracy. 
W słowie i nauce=> Ucząc i opowiadając. 

1Tym. 5:18 Zapłaty swojej=> Potrzeby życiowe w zamian za udzielanie duchowych błogosławieństw. 

1Tym. 5:19 Przeciw starszemu=> Nie przyjmuj złych wiadomości dlatego, że zgromadzenie uznało jego 
charakter i z powodu, że szatan wziął go na cel, by go atakować. 
Dwoma, trzema świadkami=> Którzy mają udać się ze skarżącym. Znaczy to, że dla starszego 
nie robi się wyjątku, lecz ma jednakowe prawa i przywileje jakie posiadają inni bracia. 

1Tym. 5:20 Którzy grzeszą=> Co popełnili jawny i ważny grzech. 

1Tym. 5:22 Z prędka=> Nie śpiesz się z nadaniem formalnego uznania nikomu. 

1Tym. 5:23 Po trosze wina=> Zamiast modlitwy dla cudownego uzdrowienia. 
Częstych chorób=> Chroniczna niestrawność. 

1Tym. 5:24 Grzechy niektórych=> Zwykle tych, co się ofiarowali Bogu. 
Uprzedzają na sąd=> Jak grzechy Sodomy, Gomory, Tyru i Sydonu, otrzymując pewną karę w 
teraźniejszym życiu. 
Idą za nimi=> Jak w większych grzechach Judei. W każdym razie otrzymają słuszną karę w 
swoim czasie. 

1Tym. 6: 1 Panów swych=> Komunizm wtedy nie był Boskim porządkiem rzeczy. 
Godnych czci=> Obchodź się względem nich z poszanowaniem i chrześcijańską grzecznością. 

1Tym. 6: 2 Nie gardzą=> Nie czynią im przykrości. 

1Tym. 6: 3 Inaczej uczy=> Siejąc zniechęcenie i wprowadza zamęt, jak to czynią ludzie świata. 
Do tej nauki=> Ewangelii Pańskiej, którą należy opowiadać, a nie mądrość ludzką. 

1Tym. 6: 4 Nadęty jest=> "Miłość nie przechwala się, nie nadyma się", 1 Kor.13:4. 
Złe podejrzenia=> "Miłość nie myśli nic złego", 1 Kor.13:5. 

1Tym. 6: 5 Pobożność zyskiem=> Ci, co myślą o zyskach, osobistych przywilejach mających wypłynąć z 
pobożności, tacy są ślepymi i powinni być traktowani jako tacy. 

1Tym. 6: 6 Pobożność=> "Nie możecie służyć Bogu i mamonie", Mat.6:24. 



Z przestawaniem=> Bez chciwości. Nigdzie nie ma takiego braku zadowolenia jak w tak zwanym 
chrześcijaństwie. Przykładem i radą świętych powinno być wskazywanie, by być zadowolonymi i 
z chęcią poddawać się pod obecne doświadczenia i próby. 

1Tym. 6: 8 Żywność i odzienie=> Niezbędne do utrzymania życia. 

1Tym. 6: 9 Być bogatymi=> Bez względu czy się uda być bogatymi lub nie. Niektórzy postanowili zbogacić 
się za wszelką cenę. 
Pożądliwości=> Pragnienia i nadzieje. 
Pogrążają ludzi=> Gubią ludzi. 
Zatracenie=> Ale nie wieczne męki. 

1Tym. 6:10 Miłość pieniędzy=> Pożądają tak biedni, jak i bogaci. 
Korzeń złego=> Ponieważ jest zdolny zaplątać człowieka i odciągnąć uczucie i gorliwość od 
rzeczy niebiańskich. Lecz duch zdrowego zmysłu z drugiej strony nie pozwala na ostateczność, 
ażeby być leniwymi w pracy. 
Od wiary=> Duch mamony ruguje ducha miłości i mądrości, które pochodzą z góry. Ruguje 
ducha prawdy, literę prawdy, wiarę. 

1Tym. 6:12 Wojuj=> Tak za siebie, jak i za braci. Nagroda wysokiego powołania nie była dla powolnych 
chrześcijan. 
Dobry bój wiary=> Prowadź przeciw grzechowi pod niewidzialnym wodzem, przeciw 
niewidzialnemu nieprzyjacielowi, o niewidzialną koronę żywota. To nie może być czynione przez 
tych, co źle postępują, chyba, że naprawiliby zło na ile to byłoby dla nich możliwe i udali się o 
przebaczenie do tronu łaski. 
Żywota wiecznego=> O żywot wieczny potrzeba się ubiegać. Do żywota nikt nie będzie 
zmuszany. 
Wyznałeś=> I uczyniłeś. 
Dobre wyznanie=> Oświadczenie Chrystusa, że przyszedł na świat ażeby być królem, było 
przyczyną Jego śmierci. 
______________________  
MANNA - 31 MARCA 
---------------------- 
Czy nasz bój jest bardziej publiczny, czy też bardziej prywatny, musi być bojem. Co więcej, w 
tym boju musi być postęp i zwycięstwo, gdyż w przeciwnym razie nigdy nie będziemy uznani 
przez Pana za "zwycięzców". O innej jeszcze rzeczy powinniśmy wszyscy pamiętać, mianowicie 
o tym, że Pan w Swej ocenie zważa raczej na ducha, który nami powodował, aniżeli wynikami 
uzyskanymi przez nasze wysiłki. Z tego punktu widzenia, zwracajmy uwagę nie tylko na to, co 
czynimy z naszej mocy, czyniąc cokolwiek, lecz także na to, ażeby każda nasza ofiara i każdy 
dar złożony Panu i Jego sprawie był tak pełen miłości i poświęcenia, by On go na pewno przyjął 
jako wypływający z miłości do Niego i tych, którzy są Jego, a nie z próżności. 
---------------------- 

1Tym. 6:14 Przykazanie=> Greckie słowo "entole" oznacza: rzecz daną do czynienia, nauka ta jest dana 
przez natchnienie. 
Objawienia=> Greckie słowo "epiphania" oznacza: objawienie czyjejś obecności, w tym 
przypadku obecności naszego Pana. 

1Tym. 6:15 Czasów swoich=> Greckie słowo "kairos" oznacza: naznaczony czas, podobnie jak "czasy 
pogan", wiek Tysiąclecia, tysiącletni dzień sądu, itp. 
Okaże kto jest=> Objawi samego siebie. 
Król królów=> "Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów i Królem królów", Obj.17:14. 
Panów=> Greckie słowo "kurieno" znaczy: być panami. 

1Tym. 6:16 Który sam=> Chrystus. Ojciec jak zawsze stanowi wyjątek. 
Nieśmiertelność=> Greckie słowo "athanasia" znaczy: bezśmiertelność. 
Nieprzystępnej=> Jak jest przedstawione przez "świątnicę najświętszą" w namiocie 
zgromadzenia. 
Nie widział=> "Boga nikt nigdy nie widział", Jan 1:18. 
Ani widzieć może=> "Podobni Mu będziemy", 1 Jana 3:2. 

1Tym. 6:17 Bogaczom=> W pierwotnym Kościele znajdowali się w zgromadzeniach bogaci i ubodzy. 
Który daje=> Nam wszystkim. 
Ku używaniu=> Lud Boży może się napawać widokiem rzeczy artystycznych znajdujących się na 
wystawach, lecz bez szczególnego pożądania ich na własność. 

1Tym. 6:19 Żywot wieczny=> Nikomu nie będzie wmuszany, ale każdy musi się o niego ubiegać. 

1Tym. 6:20 Umiejętności=> Ludzkie nauki i filozofia. Szczególniej greckiej filozofii, która za czasów 
Tymoteusza była pospolicie głoszoną i była chciwie przyjmowaną przez świat ówczesny, 



przyznając, że Chrystus był nauczycielem, ale nie przyznawała, że był On Synem Bożym i 
Odkupicielem. 
Fałszywie zwanej=> Ponieważ nie była absolutną Prawdą, przeto nie była nauką. Tak zwana 
nauka jest zmienną. W naszych czasach Chrystian Scence jest fałszywe w obydwóch swoich 
wyrazach: Chrześcijańska i Nauka, bo nie jest chrześcijańską, ani nie jest nauką, ponieważ 
nadano osobiste znaczenie wyrazom, jakie są w ogólnym użyciu. Nauka ta nie uznaje istnienia 
Boga jako Istoty; ubóstwia człowieka; poniża Jezusa Chrystusa uważając Go tylko za dobrego 
człowieka, a opis o upadku człowieka zalicza do mitologii. Uczy zbawienia jedynie przez uczynki 
i twierdzi, że śmierć to tylko złudzenie. Była przedstawicielka Chrystian Scence, pani Eddy 
wypowiedziała się - a co było ogłoszone w codziennej prasie - że "gdyby nigdy nie istniał taki 
człowiek jak prorok z Galilei, to dla mnie nie stanowiłoby żadnej różnicy". 

2Tym. 1: 2 Miłemu synowi=> Tymoteusz około tego czasu był mężczyzną w wieku około 40 lat, był on 
przyprowadzony do znajomości Prawdy przez Apostoła Pawła, gdy był młodzieńcem 
szesnastoletnim. 

2Tym. 1: 4 Twoje łzy=> Gdyśmy się rozłączyli w Efezie dla korzyści Prawdy. 

2Tym. 1: 5 I w tobie=> Naturalny wynik był z dziedziczności. 

2Tym. 1: 6 Wzniecał=> Wzbudził, rozpalił. 
Dar=> Dary ducha, które były powszechnymi w pierwotnym Kościele. 
Włożenie rąk=> Fakt, że Apostoł Paweł miał moc udzielania darów ducha świętego, jest 
dowodem niezbitym, że był on wybranym przez Pana na miejsce Judasza, ponieważ nikt inny 
jak tylko apostołowie mieli władzę udzielania tych darów. 

2Tym. 1: 7 Nie dał ducha=> Usposobienie. 
Bojaźń=> Zwątpienie, brak wiary, brak ducha świętego. Cenny sługa lecz nieznośny pan: trzymaj 
swego domowego psa za drzwiami twojego serca, by pilnował twoich kosztowności, jak 
świętobliwości, radości, pokoju, miłości i przyjaźni. 
Ale mocy=> Czyniąc nas zdolnymi "ku zburzeniu miejsc obronnych", 2 Kor.10:4. 
I miłości=> Nie miłości naturalnej ludzkiej, bo ta przeważnie jest samolubna, lecz dobrotliwą, 
ofiarniczą miłość. 
Zdrowego zmysłu=> Wynika z tego, że świat w ogólności nie posiada ducha zdrowego zmysłu. 
Gdy posiadamy w nas Słowo Boże, to ono jest zdolne wypełnić wszystkie dążenia i cele 
naszego życia, czyniąc nas zdolnymi stopniowo prostować nasze błędne zapatrywania. Z 
Boskiego punktu zapatrywania liczy się to za nowy zmysł. Duch demonów stara się, by 
zrujnować umysł ludzki i uczynić go niezdrowym. 
______________________  
MANNA - 22 MAJA 
---------------------- 
Duch Pański udzielany Jego ludowi nie jest duchem bojaźni, lecz przeciwnie, duchem mocy, 
energii i gorliwości pobudzonej przez miłość - pełnym oddania przywiązaniem do Boga oraz 
pragnieniem podobania się i służenia Jemu. Jest on gorącym przywiązaniem do Prawdy i ludu 
Bożego oraz pragnieniem budowania go w świętych rzeczach i świadczenia dobra wszystkim 
ludziom, o ile nadarza się ku temu sposobność. Jest duchem "zdrowego zmysłu", rozumu, który, 
jest obwarowany i wzmocniony przez Słowo Pańskie w każdym przedmiocie i stąd chociaż 
zupełnie nie boi się człowieka, jest mądry w osądzaniu czasów, okresów i sposobów 
wykorzystywania energii miłości, która płonie jak ogień w poświęconym sercu. 
---------------------- 

2Tym. 1:10 Śmierć zgładził=> Złamał jej moc jaką miała nad człowiekiem. Śmierć nie jest przyjacielem, ale 
wrogiem. 
Żywot wywiódł=> Restytucję, naprawienie albo powstanie ze stanu zniszczenia tych, co dojdą do 
żywota jako doskonałe ludzkie istoty, a co wyobrażone jest przez pokój królowej w Wielkiej 
Piramidzie. "A gdy człowiek umrze izali żyć będzie", Joba 14:14. 
Nieśmiertelność=> Greckie słowo "aptharsia" oznacza: nieskazitelność, stan Boskiej natury 
przeciwny śmierci. Jest to "nagroda" o którą członkowie Kościoła ubiegają się. Wyobrażone to 
jest przez pokój króla w Wielkiej Piramidzie. 
Na jaśnię=> Uczynił dostępnym. 
Przez Ewangelię=> Wąska droga prowadząca do żywota wiecznego nie była otwartą, aż 
przyszedł Jezus. 

2Tym. 1:12 On mocen jest=> Chrystus zdolny jest nadzieję nowego żywota dopilnować. 
Onego dnia=> Dnia Chrystusowego, tysiącletniego dnia. 

2Tym. 1:15 W Azji=> Prawdopodobnie, iż policzony w to zbiór w Antiochii. 

2Tym. 2: 3 Cierp złe=> Ubóstwo, skromne pożywienie i ciężka służba. 



Dobry żołnierz=> Nieczuły na włąsne chęci i potrzeby, zapalony entuzjazmem dla sprawy, której 
się podjął służyć. Nie żołnierz pozostający na pensji, ale prowadzący walkę przeciw grzechowi i 
błędom. Nie wzdryga się przed głodem, pragnieniem, nagością, ranami ani śmiercią, bo "co 
mdłego u świata jest, to Bóg wybrał", 1 Kor.1:27. 
______________________  
MANNA - 28 MARCA 
---------------------- 
Prawdziwy żołnierz nie roztrząsa swej sprawy. Właściwe jest przypuszczenie, iż on się 
zdecydował, będąc przekonany o jej sprawiedliwości i słuszności, zanim zaciągnął się do jej 
służby. Po czym ją wyznaje i odpiera wszelkie sprzeciwy. Jest gotów zużyć wszystko w jej 
obronie i być całkowicie zużytym. Chwalebnym jest służyć Chrystusowi w uczciwości i zupełnej 
wierności. Istnieje pewna niewypowiedziana radość, wypływająca ze świadomości, że się jest po 
właściwej stronie, że poza "rolą krwi" i "doliną cienia" jest hojne wejście do radości i pokoju 
zwycięskiego Króla królów. Dla tej nadziei nikt nie po winien się wzdragać przed trudnościami 
walki, lękać furii wroga i drżeć przed pewnym głodem, pragnieniem, nagością, ranami czy 
śmiercią. 
---------------------- 

2Tym. 2: 5 ______________________  
MANNA - 7 SIERPNIA 
---------------------- 
Jezus przestrzegał Boskich czasów, okresów i metod. On nigdy lekkomyślnie nie naraził Swego 
życia, dopóki nie rozpoznał w proroctwach, iż nadeszła godzina, by był wydany w ręce Swych 
wrogów. Nie odprawiał długich modłów na rogach ulic, aby Go ludzie słyszeli ani nie napominał 
tłumów głośnymi przemówieniami. Prorok wskazał, że On nie będzie wołał ani będzie słyszany 
na ulicy głos Jego (Iz. 42:2). Jezus wybrał Boskie metody, racjonalne i mądre oraz skuteczne w 
wybieraniu spośród ludzi tej klasy, która według Jego pragnień miała się składać z dziedziców 
obiecanego Królestwa. Niechaj ci, którzy zechcieliby tak biec, by otrzymać tę nagrodę, dają 
baczenie na ślady stóp Mistrza i coraz bardziej będą napełnieni Jego Duchem. 
---------------------- 

2Tym. 2: 7 A Pan=> Którego pomoc nam jest niezbędną, abyśmy mogli odnieść korzyści z badania Słowa 
Bożego. 

2Tym. 2:12 Jeśli cierpimy=> Będziemy "współdziedzicami Chrystusowymi jeżeli tylko z Nim cierpimy", 
Rzym.8:17. 
Z Nim królować=> Mieć udział w podobieństwie, chwale i radości Pana. "Do czego was powołał 
przez ewangelię naszą ku dostąpienia chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa", 2 Tes.2:14. 
"Tedy i wy z Nim okażecie się w chwale", Kol.3:4. Królestwo Boże nie może nastać aż będzie 
obecny król. 
Zapieramy się Go=> "Udają, że Boga znają, ale uczynkami swymi tego się zapierają", Tytus 
1:16. 

2Tym. 2:13 Zaprzeć siebie=> "Niemożebne aby Bóg kłamał", Żyd.6:18. 

2Tym. 2:15 Staraj się=> Badaj naukę, badaj własną sprawę i postępowanie, chroń siebie i drugich od 
błędów, od ducha światowego i staraj się by pomagać drugim na wąskiej drodze. Modlić się i 
prosić Boga o światłość bez badania Słowa Bożego jest niedorzecznością; tak samo jest 
badanie bez proszenia Boga o błogosławieństwo i Jego kierownictwo przy badaniu. Modlitwa i 
badanie muszą zawsze iść w parze. 
Dobrze rozbierał=> Prawda dobrze rozbierana i właściwie przedstawiona wzbudza 
poszanowanie nawet u jej przeciwników. 
______________________  
MANNA - 20 GRUDNIA   
-------- 
Wyrażenie "staraj się" ma wiele znaczeń i tylko pilni znajdują właściwie tę wąską ścieżkę 
wiodącą do Boskiej pochwały i przyjęcia ich przez Niego. Staraj się, abyś dowiódł, że zasłużyłeś 
na pochwałę - staraj się poznać doktrynę, staraj się poznać swój sposób postępowania, by 
zachować go w harmonii z doktryną. Staraj się dowiedzieć, jak wzmóc pokój i powodzenie w 
Syjonie oraz jak ochronić siebie i innych przed pociskami błędu i trucizną tła, ducha światowego. 
Staraj się wykonywać zarówno obowiązki wiernego żołnierza krzyża, pozornie nic nie znaczące, 
jak i najwaleczniejsze i najszlachetniejsze uczynki.   
-------- 

2Tym. 2:17 Hymeneusz i Filetus=> Poprzednicy papiestwa. 

2Tym. 2:18 Zmartwychwstanie=> Jedna z najważniejszych doktryn Nowego Testamentu. 



2Tym. 2:19 Którzy są Jego=> Prawdziwy Kościół. "Ci będą moi, mówi Pan Zastępów", Malachiasz 3:17. 
"Zna Pan drogę sprawiedliwych", Psalm 1:6. "On swoje własne owce z imienia woła", Jan 10:3. 
Wzywa mię=> "Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno", 2 Moj.20:7. 
Chrystusowe=> Przedstawiciel Boga Jehowy. 
Od niesprawiedliwości=> Od wszystkiego, co jest złe w stosunku do wiary, do prowadzenia się i 
do obyczajów. 

2Tym. 2:20 W wielkim domu=> Dom Boży, dom wiary. 
Naczynia złote=> Małe Stadko. 
Srebrne=> Wielkie Grono. 
Drewniane i gliniane=> Ci, co będą na poziomie ludzkim, ziemskim. 

2Tym. 2:21 Od tych rzeczy=> Od wszystkich grzechów, lecz w tej szczególnej sprawie od fałszywych nauk 
wyżej wzmiankowanych. "Od świeckiej próżności ... głupich gadek ... i sporów pohamuj się, 
albowiem są niepożyteczne i próżne", 1 Tym.6:20; Tytus 3:9. 
Ku uczciwości=> Przez udzielenie szczególnej pomocy i sposobności służenia, której inaczej nie 
byłyby jego. 
______________________  
MANNA - 22 GRUDNIA   
-------- 
Jeśli człowiek pragnie być przez Boga uczczonym, niech się o to stara w sposób ustalony przez 
Boga - na drodze pokory, ponieważ Pan udziela Swej łaski pokornym. O ile chcesz być 
naczyniem nadającym się do użycia przez Mistrza, naczyniem "ku uczciwości", ukorz się pod 
mocną ręką Bożą, a On ciebie wywyższy we właściwym czasie. Nie spiesz się w tym także, lecz 
"Wszystko, co przedsięweźmie ręka twoja do czynienia, czyń według możności twojej", 
począwszy od oczyszczania swego ziemskiego naczynia i trwania w tym, by nadawało się do 
użytku Mistrza.   
-------- 

2Tym. 2:24 Sposobny ku nauczaniu=> Niech miecz duchowy tnie. 
______________________  
MANNA - 4 SIERPNIA 
---------------------- 
Niektóre jednostki spośród drogiego ludu Pańskiego osłabiły bardzo swój wpływ w Prawdzie i 
przez manifestowanie w zbyt wielkim stopniu pewności siebie, tupetu w przedstawianiu innym 
Boskiego Planu, a szczególnie ludziom uczonym. Łagodność jest klejnotem bez względu na to, 
gdzie występuje, a szczególnie jest pożądana jako pomoc i "proca" dla Prawdy. Niech Prawda 
bywa z niej "wystrzeliwana" z całej siły, lecz zawsze z cichością i pokorą, a pytanie postawione 
w formie sugestii często okaże się najskuteczniejsze. 
---------------------- 

2Tym. 2:25 Aby nauczał=> Karmił trzodę Bożą we właściwym czasie, unikając nauczycieli, którzyby chcieli 
panować nad Jego dziedzictwem. 
 
Zobacz w.24 - MANNA 

2Tym. 2:26 Sidła diabelskiego=> W którego istnienie wielu nie wierzy. 
Woli jego=> Jeżeli ludzie poddadzą się pod jego władzę. W Tysiącleciu wszyscy ludzie będą 
widzieć i rozumieć skutki szatańskiej działalności z przeszłości. 

2Tym. 3: 1 Ostateczne dni=> "A duch jawnie mówi, iż w ostateczne czasy odstąpią niektórzy od wiary", 1 
Tym.4:1. 
Czasy trudne=> A nie nawrócenie świata do Boga, jak się wielu spodziewało lub spodziewa. 
Nastaną=> Greckie słowo "enistemi" znaczy: będą obecne. Ponieważ książę ciemności będzie 
się starał utrzymać przy swojej władzy i panowaniu. 
______________________  
MANNA - 18 LIPCA 
---------------------- 
Prawdziwy chrześcijanin nie jest "nadęty" przeciwnie, jego  poświęcenie się Panu dokonało 
symbolicznego ścięcia. On stracił swoją głowę, wyrzekł się własnej woli oraz władania sobą i 
poddał samego siebie jako uczeń Jezusa Chrystusa zupełnej kontroli Jezusowi, Głowie. Dlatego 
prawdziwy chrześcijanin w każdej sprawie swego życia, tak w odniesieniu do jego przyjemności, 
jak i w odniesieniu do jego brzemion oraz prób, zwraca się do swojej Głowy po wskazówki, by 
się dowiedzieć, jak i co czynić lub mówić. Czyni to, by mieć wszelkie myśli swego umysłu w 
pełnej zgodzie z wolą Boga w Chrystusie. 
---------------------- 

2Tym. 3: 2 Ludzie=> Chrześcijanie z imienia. 



Siebie miłujący=> Samolubstwo jest szczególną charakterystyką naszych czasów. 
Łakomi=> Miłość pieniędzy, sławy, przepychu, itp. 
Chlubni=> Przyznający sobie to, co się należy Bogu. Czy był kiedykolwiek czas, ażeby ludzie tak 
się chełpili jak teraz? 
Pyszni=> Z bogactw, urodzenia, sekty lub z siebie. 
Bluźniercy=> Przedstawiający w fałszywym świetle Boży charakter i Jego plan zbawienia, 
rzucając potwarz jedni na drugich. Występujący przeciw nauce Chrystusa jak również tym, co ją 
głoszą. 
Nieposłuszni=> Greckie słowo "apeithes" tłumaczy się: co nie chcą dać się przekonać, co nie 
mają właściwych poglądów. 
Rodzicom=> I w ogóle wyższym władzom. W naszych czasach ogromna większość straciła 
wzgląd na porządek rodzinny ustanowiony przez Boga. 
Niewdzięczni=> Brak wdzięczności dla Boga i człowieka, a powodzenie swoje przypisują swoim 
zdolnościom lub szczęściu. 
Niepobożni=> Nie poświęceni Bogu. 

2Tym. 3: 3 Bez przyrodzonej miłości=> Tych słów nie ma w rękopisie Synaickim. 
Przymierza nie trzymają=> Greckie słowo "aspondos" znaczy: niepoprawni, nieubłagani, uparci, 
w ustawicznej nieprzyjaźni. 
Potwarcy=> Gotowi do fałszywego oskarżenia swych przeciwników. 
Niepowściągliwi=> Greckie słowo "akrates" znaczy: że nie ma nad sobą kontroli, jest porywczy. 
Nie miłujący=> Greckie słowo "aphilagathos" znaczy: nieprzyjazny. 
Dobrych=> Chrześcijanin z imienia gardzi prawdziwie świętym i zdaje mu się, że jego wyznanie 
zupełnego ofiarowania się Bogu na służbę jest hipokryzją. 

2Tym. 3: 4 Zdrajcy=> Nie godni zaufania; sprzedaliby najlepszych przyjaciół dla samolubnych celów. Gotowi 
złamać umowę, gdy to może przynieść korzyść zdrajcy. 
Skwapliwi=> Pełni własnej samowoli, nie poddani pod zmysł Chrystusa. 
Nadęci=> Mający przesadne pojęcie o swoich zdolnościach. Prawie połowa z nich jest 
beznadziejnie chora w umyśle, stracili rozum z powodu błędnego o sobie pojęcia. 
Rozkosze miłujący=> Światowe przyjemności, sławę. 
Niżeli Boga=> Przekładając wolę swoją nad wolę Boga. 
 
Zobacz w.1 - MANNA 

2Tym. 3: 5 Kształt pobożności=> Wielcy zwolennicy obchodzenia i zachowywania pewnych dni, obrządków, 
ceremonii i władzy kościelnej. 
Skutku się zaparli=> Swoim życiem. 
I tych się chroń=> "Wynijdźcie od nich ludu mój", Obj.18:4. "A nie spółkujcie z uczynkami 
niepożytecznymi ciemności, ale je raczej strofujcie", Efez.5:11. 

2Tym. 3: 6 Z tych są=> Chytrzy, oszukańcy, przebiegli, zwodzący. 

2Tym. 3: 7 Zawsze się uczą=> Przez ludzką mądrość, która zaprzecza lub wykręca Słowo Boże. 
Prawdy=> "Jeżeli pozostaniecie w słowie moim poznacie prawdę", Jan 8:31,32. 

2Tym. 3: 8 Jannes i Jambres=> Magicy faraona. 
Tak i ci=> Teolodzy naszych czasów. 
Rozumu skażonego=> Skażony umysł lub odwrócony od Prawdy Bożej. 
Ze strony wiary=> A nie to, co się dotyczy moralności. 

2Tym. 3:10 Cierpliwości=> Greckie słowo "hupomone" znaczy: wesołe i ustawiczne znoszenie. 

2Tym. 3:12 Ale wszyscy=> Podczas złego wieku, epoki i pod obecnymi warunkami. 
Pobożnie żyć=> Aby się podobać Bogu. 
Będą prześladowani=> "Bo nie są ze świata", Jan 17:14. Prześladowanie dlatego, że ogólne 
pojęcie jest iż na złych ludzi przychodzą utrapienia i uciśnienia jako kara za złe uczynki, 
ponieważ świat nie może znieść jasności czystego światła prawdziwej ewangelii, która świeci 
przez nasze ziemskie naczynia, "przeto nas świat ma w nienawiści", Jan 15:19. "Będą mówić 
wszystko złe przeciwko wam kłamiąc", Mat.5:11. 
______________________  
MANNA - 2 MAJA 
---------------------- 
Opozycji należy się spodziewać i bez wątpienia będzie ona trwała aż do ukończenia na naszego 
biegu w śmierci. Cierpliwe poddanie się tej opozycji, to poświęcenie swoich własnych 
naturalnych upodobań do przyjaźni i przyjemności doczesnego życia oraz ponoszenie trudów, 
jak dobrzy żołnierze dla sprawy Prawdy, trudów mogących wystąpić w różnych formach w 
wysiłku pełnienia przez nas woli Bożej i działalności w rozwijaniu spraw Jego Królestwa. 
Prawdziwe trwanie w służbie Pańskiej pociąga za sobą, po pierwsze, uważne i ciągłe 



studiowanie Boskiego Planu, po drugie, przyswajanie ducha tego planu i, po trzecie, 
entuzjastyczną gorliwość w realizowaniu tego planu oraz aktywność w służbie tego planu w 
miarę posiadanych zdolności, niezależnie od ceny lub ofiary jakiej mogłoby to wymagać. 
---------------------- 

2Tym. 3:13 Źli ludzie=> W kościele, jacy pozbyli się Prawdy. 
Zwodziciele=> Odprowadzający od Prawdy. 
W gorsze=> Stawać się będą coraz śmielszymi napastnikami w miarę jak będą zachęcani przez 
klasę, która stale się wzmaga nie mogąc znieść zdrowej nauki. 
Zwiedzeni=> Będąc coraz więcej uwikłani sidłami własnej roboty, aby nie mogli z nich się 
wyplątać. 

2Tym. 3:15 Które cię mogą=> Przy pomocy Pańskiej. 

2Tym. 3:16 Wszystko Pismo=> Dostarczone nam przez Chrystusa i Apostołów. 
Pożyteczne=> Kto mniema, że uświętobliwienie może być sprawowane lepiej bez Prawdy, 
aniżeli w Prawdzie, taki jest w błędzie. 
______________________  
MANNA - 21 MAJA 
---------------------- 
Dobrze byłoby gdybyśmy pamiętali, że wszystkie łaski Ducha, cały postęp w zdobywaniu wiedzy 
dotyczącej spraw Boskich, które już osiągnęliśmy jako pomoc w zbliżeniu się do Boga i 
świętości, zdobyliśmy dzięki Pismu Świętemu Starego Testamentu i słowom naszego Pana oraz 
Jego natchnionych Apostołów. Zbytecznym byłoby więc udawanie się do innych przewodów po 
prawdziwą mądrość, która miałaby przygotować nas do obiecanego zbawienia. 
---------------------- 

2Tym. 3:17 Człowiek Boży=> Dla którego jedynie Słowo Boże było zamierzone. 
Był doskonały=> Przez dokładne informacje, aby stał się doskonały w sercu, w charakterze, w 
intencji, lecz nie cieleśnie. 
Wyćwiczony=> Ochroniony od wpływu złych duchów. W słowach Chrystusa albo w Jego 
uczynkach nie było nic ważnego opuszczone. Nie ma potrzeby więcej Apostołów. Nie ma 
potrzeby objawiania się duchów. Nie ma potrzeby domysłów dobrych ludzi umarłych, ani 
dobrych ludzi żyjących, ani naszych własnych. Nie potrzebną jest również pomoc przez sny. 
Pismo Święte nigdzie nie daje rozporządzenia Kościołowi, ażeby w obecnym czasie starał się o 
odrodzenie świata i podniesienie go moralnie. 
Sprawie dobrej=> "Duch prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę (tak przeszłej, jak i 
przyszłej, którą stopniowo zrozumiewać będziemy we właściwym czasie)", Jan 16:13. 
 
Zobacz w.16 - MANNA 

2Tym. 4: 1 Sądzić żywych=> Złych duchów, którzy nigdy nie umierali, lecz przez nieposłuszeństwo zostali 
"związani łańcuchami ciemności". 
I umarłych=> Rodzaj ludzki, który jest pod przekleństwem. Sąd rozpocznie się od żyjących 
narodów. 
W królestwie swoim=> Które należy jeszcze do przyszłości. 

2Tym. 4: 2 Każ słowo=> Tak nauczyciele, jak i słuchający powinni baczyć, ażeby to, co jest głoszone, nie 
pochodziło z mądrości ludzkiej. 
Nalegaj wczas=> Zawsze bądź gotowym do głoszenia Prawdy, gdy to jest dla ciebie możebne. 
Albo nie wczas=> Gdy nie jest dla ciebie dogodny czas, ale dla innych może być dogodny, jak 
jest pokazane przez kazanie Pawła do Żydów, gdy go zaatakowali w świątyni jerozolimskiej. 
Strofuj, grom=> Słowa te odnoszą się szczególnie do Tymoteusza, jako starszego zboru. 
______________________  
MANNA - 28 SIERPNIA 
---------------------- 
To nie może oznaczać, że mamy gwałcić zasady rozsądku i przyzwoitości przez narzucanie 
dobrej nowiny drugim w czasie dla nich niedogodnym i niestosownym, lecz oznacza, że mamy 
mieć taką miłość do Prawdy, takie szczere pragnienie służenia jej, że z zadowoleniem 
skorzystamy z każdej nastręczającej się sposobności, jakkolwiek mogłoby to być niedogodne dla 
nas samych. Jest to głównym zadaniem naszego życia, któremu życie jako takie jest 
podporządkowane i stąd żadnej sposobności posługi nie należy odkładać. 
---------------------- 

2Tym. 4: 3 Przyjdzie czas=> Przy końcu czasu żniwa wieku ewangelicznego, jak jest pokazane przez czas 
w którym żył Jan Chrzciciel. "A duch jawnie mówi, iż w ostateczne czasy odstąpią niektórzy od 
wiary", 1 Tym.4:1. 
Swoich pożądliwości=> Pragnienie czegoś nowego. 



Nauczycieli=> "Niech was niewielu będzie nauczycielami", Jakub 3:1. 
Świerzbiące uszy=> Nie dla Prawdy, lecz na pochwały ludzkie, dla nowej ewangelii edukacyjnej, 
ogłady i bogactw. 

2Tym. 4: 4 Ku baśniom=> Jak na przykład pochodzenie człowieka z małpy miliony lat temu. Anegdoty, 
rozprawy naukowe o podniesieniu społeczeństwa, itp. 

2Tym. 4: 5 We wszystkim=> Przeciwko złym wpływom i skłonnościom. 
Cierp złe=> Ono na pewno przyjdzie na tych, którzy są wiernymi w służbie i tacy mogą być 
pewni, że narażą się na gniew nieprzyjaciela, który będzie się im sprzeciwiał. 
Kaznodziei=> Nauczyciela i tłumacza Ewangelii, a nie ludzkich tradycji. 
_______________________________  
MANNA - GŁOSZENIE EWANGELII 
---------------------- 
=> Do jakiego stopnia każdy z nas osobno, jak i wszyscy razem, gorliwie wykorzystujemy dane 
nam przez Pana możliwości wysławiania Jego imienia i błogosławienia naszych dotkniętych w 
grzechach bliźnich, między innymi przez informowanie ich o Jezusie i Jego wspaniałych słowach 
żywota i, dodatkowo, do jakiego stopnia pomagamy im przybliżyć się do Niego? Istnieją różne 
sposoby za pomocą których możemy ich wspomagać -- rozmową, literaturą, zaproszeniem na 
zebranie itp.. Jednak nasze własne postępowanie, stanowiące konieczny element pomocy, musi 
pozostawać w zgodzie z tym, co doradzamy innym. Gdybyśmy sami przebywali z Jezusem, 
ucząc się od Niego i podchwytując cząstkę Jego samopoświęcenia oraz miłości, bylibyśmy lepiej 
uzdolnieni pomagać tym wszystkim, którzy pragną przyjść do Niego. 
---------------------- 

2Tym. 4: 6 Czas rozwiązania=> Koniec pracy się zbliża, od której odpocznę. 

2Tym. 4: 8 Zatem=> Odkąd dosięgłem celu doskonałej miłości, Pan już w mojej sprawie ostatecznie 
zadecydował. 
Odłożona jest=> Nie twierdzę, że już ją posiadam za życia. 
Korona=> Odpowiednia do stanowiska w uwielbionym Małym Stadku. "Korona żywota, którą 
obiecał Pan tym, którzy Go miłują", Jakub 1:12. "Bądź wiernym aż do śmierci, a dam ci koronę 
żywota", Obj.2:10. "A gdy On, Książę pasterzy się okaże, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały", 
1 Piotra 5:4. 
W on dzień=> W dzień Jego objawienia się i Królestwa. Królowanie Kościoła Chrystusowego nie 
mogło nastąpić prędzej, aż we wtórej obecności Chrystusa. 
Przyjście Jego=> Znaczy "epifania", czyli objawienie drugiej obecności Pańskiej. 

2Tym. 4:11 Wziąwszy Marka=> Tego samego, którego Paweł zostawił w Perei. 

2Tym. 4:14 Pan mu odda=> W Tysiącleciu swego panowania. 

2Tym. 4:18 Wyrwie mnie=> W pierwszym zmartwychwstaniu. 
Uczynku złego=> Licząc w to ostatniego nieprzyjaciela - śmierć. 

2Tym. 4:20 W Milecie chorego=> Ani Pan, ani Apostołowie nie leczyli ofiarowanych. 

Tyt. 1: 1 Według wiary=> Szczególniejsza wiara, jakiej inni nie posiadają. 

Tyt. 1: 3 Boga i Zbawiciela=> Autora Boskiego planu stworzenia i zbawienia. 

Tyt. 1: 5 Zostawiłem cię=> Jako głównego zarządcę między braćmi w Krecie. 
Abyś postanowił=> Greckie słowo "kathestemi" znaczy: umieścił, postanowił przez wybory. 

Tyt. 1: 9 Przekonywać=> Karmił trzodę Bożą we właściwym czasie, unikając nauczycieli, którzyby chcieli 
panować nad Jego dziedzictwem. 

Tyt. 1:11 Którym usta zatkać=> "Niech was niewielu będzie nauczycielami", Jakub 3:1. 

Tyt. 1:12 Ich prorok=> Publiczny nauczyciel. 

Tyt. 1:15 Pokalanym=> U niektórych ich sumienie. 
Nie ma nic=> U niektórych ludzi nie ma: aniołów, Jezusa Chrystusa, a nawet wielkiego Boga 
Stwórcy. 
Czystego=> Prawdziwego, szczerego, szlachetnego, dobrego. 
______________________  
MANNA - 19 LUTEGO 
---------------------- 
Co za okropny stan i jacy ostrożni powinni być wszyscy ci, którzy stanowią lud Boży, nie tylko, by 
mieć czyste serca i czyste umysły, lecz także zachować swoje sumienia bardzo wrażliwymi, w 
ścisłej harmonii ze Słowem Pańskim! Taki stan można utrzymać tylko przez surowe i częste 
osądzanie siebie, na podstawie wzoru udzielonego przez Boga, na podstawie Jego prawa 
miłości. "Chcę pochwycić, gdy ku mnie się zbliży, Pychy i żądzy najmniejsze pragnienie, By 
rozpalający się zgasić ów płomień chyży I powstrzymać mej woli błądzenie". 
---------------------- 

Tyt. 1:16 Zapierają się=> "Jeżeli się Jego zaprzemy i On się nas zaprze", 2 Tym.2:12. 



Dobrego uczynku=> Nic nie warci, są zepsuci przez ducha pychy, samolubstwa, złości i 
nienawiści. "Jeżeli sól zwietrzeje ... Do niczego się nie nadaje", Mat.5:13. 
 
Zobacz w.15 - MANNA 

Tyt. 2: 2 Trzeźwi=> Poważni, nie lekkomyślni, nie błahymi rzeczami się zajmując, nie unoszącymi się. 
Zdrowi w wierze=> Zdrowa wiara jest bardzo ważną w kształtowaniu swojego prowadzenia się. 
W cierpliwości=> Greckie słowo "hupomone" znaczy: wesołe ustawiczne znoszenie. 

Tyt. 2: 3 Jako świętym=> Godne w postępowaniu. 
Nie swarliwy=> Nie kłótliwy, nie przekorny, nie siać niezgodę, itp.. 

Tyt. 2: 5 Roztropne=> Poważne, nie unoszące się. 
Czyste=> Skromne, schludne. 
Domu pilne=> Pracowite, gospodarne. 
Mężom poddane=> Uległe, aby nie próbowały przywłaszczyć sobie mężowskiego stanowiska. 

Tyt. 2: 6 Trzeźwi=> Nie bezmyślni, nie porywczy, nie za wiele o sobie myślący lecz umiejący być 
powściągliwymi. 

Tyt. 2: 7 Za wzór=> Nie dozwalaj, ażeby Boża nauka miała być zepsutą przez imaginację twoją lub 
innych. 
Całość=> Co jest przeciwne lekkomyślności. 
Powagę=> Greckie słowo "aptharsia" znaczy: nieskazitelność. 

Tyt. 2: 8 Słowo zdrowe=> Które byłoby wprawdzie pomocne i mające wpływ wzmacniający. 

Tyt. 2: 9 We wszystkim=> Tak w małych, jak i w wielkich sprawach. 
Nie odmawiając=> Nie sprzeczać się ze swymi chlebodawcami względem ich sposobów, dróg i 
pracy. 

Tyt. 2:10 Nie oszukując=> Nie przywłaszczając sobie potajemnie rzeczy swoich chlebodawców. 
Wierność=> W sprawach swoich chlebodawców. 
Aby zdobili=> Przez swoje rozumne postępowanie. 
Boga Zbawiciela=> Autor Boskiego planu zbawienia. 
We wszystkim=> Pokazując, że to jest nauka miłości, radości, pokoju i ducha świętego. 

Tyt. 2:11 Albowiem=> Ten tekst powinno się czytać tak: "Ponieważ okazała się łaska Boża, która 
przyniosła zbawienie wszystkim ludziom". 
Łaska Boża=> Jego łaska oparta na zapłaconym przez Jezusa okupie. 
Przyniesie=> Co prowadzi do żywota. 
Wszystkim ludziom=> Tak żywym, jak i umarłym, zmartwychwstanie. 

Tyt. 2:12 Ćwicząc czas=> Że droga do pojednania się z Bogiem i otrzymania Jego łaski, jest drogą 
zaparcia samego siebie. 

Tyt. 2:13 Błogosławionej nadziei=> Zmartwychwstania. Tej nadziei nie może dać prawo prohibicyjne, ani 
głosowanie kobiet, lub prawo ochrony celnej, ani prawo socjalizmu, nacjonalizmu, anarchizmu, 
ogólna edukacja lub jakikolwiek inny ludzki plan. 
Wielkiego Boga=> Wielkiego Stworzyciela całego świata. 

Tyt. 2:14 Nas wykupił=> Greckie słowo "lutroo" znaczy: uwolnił, teraz i na przyszłość przez zapłacenie 
długu. 
Od wszelkiej nieprawości=> A nie jedynie z mocy grobu. 
Lud własny=> Odmienny od innych, posiadający szczególną miłość dla wszystkiego co dobre, 
szlachetne i sprawiedliwe. Nie ubiegający się o rzeczy ziemskie, a jest pełen wiary w Boga. "Ale 
wy jesteście rodzajem wybranym ... narodem świętym, ludem nabytym", 1 Piotra 2:9. 
Gorliwie=> Gotowi swoje życie kłaść w służbie Bożej. 
______________________  
MANNA - 20 MAJA 
----------------------  
Lud własny - lud nie wyróżniający się ani pod względem ubioru, zwyczajów, języka, ani 
nierozsądnych, bezsensownych form i nawyków, lecz szczególny w odłączeniu się od świata i 
ducha tego świata. Lud ten ma Ducha Chrystusowego - ducha zupełnego poświęcenia się Panu, 
jest odłączony od świata i jego samolubnych dążeń. Jest osobliwy w swym lgnięciu do Słowa 
Pańskiego jako jego jedynego prawa. Jest osobliwy w tym, że odrzuca mądrość świecką, kiedy 
ta ostatnia jest w sprzeczności z Boskim objawieniem. Jest osobliwy w tym, że będąc na tym 
świecie, nie jest z tego świata. Jest osobliwy w tym, że ma zdecydowaną wiarę i postępuje 
gorliwie w harmonii z nią. Jest osobliwy w tym, że w samoofierze nie uznaje innej woli, prócz woli 
swego Króla. Jest także osobliwy w tym, że zna Prawdę i może uzasadnić tę nadzieję, którą 
posiada, podczas gdy drudzy jedynie spekulują, dziwią się i wątpią. 
---------------------- 



Tyt. 3: 2 Nikogo nie lżyli=> Tak w zgromadzeniu, jak i poza nim. Bez względu czy zła rzecz, o której się 
mówi, jest prawdziwa lub nie. "Żadna mowa plugawa niech z ust waszych nie pochodzi", 
Efez.4:29. 
______________________ 
 MANNA - 7 STYCZNIA 
---------------------- 
Jeśli żołnierze krzyża raz właściwie zrozumieją, że obmowa i mówienie źle o kimś jest 
zabójstwem charakteru człowieka obmawianego a oszczerstwo jest ograbieniem go z dobrego 
imienia, to prędzej dostrzegą tę sprawę w jej prawdziwym, okropnym świetle w jakim Pan ją 
widzi. A rzecz raz zrozumiana z prawdziwego, Boskiego, punktu widzenia musi pobudzić nowe 
serce, umysł i wolę do większej aktywności, umożliwiającej zwyciężanie takich uczynków ciała i 
diabła. Każda jednostka, która będzie usiłowała oczyścić się ze starego kwasu złości, zawiści, 
walki, fałszu i mówienia źle o bliźnim, będzie czystą w sercu kopią Pana. 
---------------------- 

Tyt. 3: 4 Naszego Boga=> Autora planu zbawienia. 

Tyt. 3: 5 Zbawił nas=> Wybawił od złego stanu serca. 
Przez omycie=> "Krew Jezusa Chrystusa Syna Jego oczyszczona", 1 Jana 1:7. 
Odrodzenia=> Usprawiedliwienia. 

Tyt. 3: 7 Łaską Jego=> Pan Bóg nie był zobowiązany cokolwiek dla nas czynić. 

Tyt. 3: 9 Swarów=> Ducha swarliwego najczęściej posiadają ci, co nie postępują według Prawdy, którą 
przyjęli. 

Tyt. 3:15 Nas miłują=> Greckie słowo "phileo" znaczy: tacy co posiadają miłość obowiązkową dla nas. 

Filemon. 2 W domu twoim=> Zgromadzenia pierwotnego kościoła były nieliczne, więc zwykle zgromadzali 
się po mieszkaniach. 

Filemon. 7 Bracie=> Nie doktorze teologii, wielebny lub przewielebny, itp. 

Filemon.16 Brata=> Zwykłe wyrażenie przy pozdrowieniu używane w pierwotnym kościele. 

Żyd. 1: 2 Dziedzicem=> Obiecane wywyższenie i zapewne prowadzenie wielkiego dzieła po zakończeniu 
się Tysiąclecia. 

Żyd. 1: 3 Który będąc=> Od czasu zmartwychwstania. 
Wyrażeniem=> "Gdy się ocucę, nasycony będę obrazem obliczności Twojej", Psalm 17:15. 
"Będziemy Mu podobni", 1 Jana 3:2. 
Istoty Jego=> Nie możemy przypuszczać, ażeby Jezus posiadał w niebie znaki od korony 
cierniowej, włóczni lub gwoździ. 
Oczyszczenie grzechów=> Czego nie mógłby uczynić gdyby Jezus miał udział w 
niedoskonałościach swej matki. 

Żyd. 1: 4 Zacniejsze=> O ile Boska natura jest wyższa od natury anielskiej. 
Nad nie=> Nad aniołów, "nad wszystkie księstwa i zwierzchności", Efez.1:21. 

Żyd. 1: 6 A gdy wprowadza=> Przy wtórym przyjściu. 
Aniołowie Boży=> Wszyscy Jego święci. 
Kłaniają=> Czczą i będą Mu posłuszni w wiekach chwały po Tysiącleciu. "Kto nie czci Syna, nie 
czci i Ojca", Jan 5:26. 

Żyd. 1: 8 Stolica Twoja=> Chwała, godność, władza panowania. 
Laska=> Prawo do panowania. 

Żyd. 1: 9 Umiłował sprawiedliwość=> Ostatecznie nikt nie będzie miał prawa do żywota na żadnym 
poziomie, kto nie nauczy się miłować sprawiedliwości. 
Bóg twój=> Chrystus nigdy nie twierdził, że On i Ojciec jest jedną i tą samą osobą. 
Olejek wesela=> Duch święty. 
Nad uczestników=> Aby był ich głową. 

Żyd. 1:10 Na początku=> Przy stwarzaniu pierwszych rodziców. 
Ziemię=> Obecny porządek rzeczy. 
Niebiosa=> Duchowe władze. 

Żyd. 1:12 Będą odmienione=> Przemienione, uczynione na nowo. 

Żyd. 1:13 Rzekł=> Bóg Jehowa. 
Po prawicy mojej=> Miejsce najwyższej łaski i mocy. 

Żyd. 1:14 Izali nie są duchami=> Aniołowie święci. 
Usługującymi=> Istoty duchowe mogą być i często są obecne, lecz niewidzialnie. "Anioł Pański 
otacza obóz wokół bojących się Pana i ocala ich", Psalm 34:8. "Aniołowie ich w niebiesiech 
zawsze patrzą na oblicze Ojca mojego", Mat.18:10. 

Żyd. 2: 1 Przestrzegać=> "Przyjmij ćwiczenie, nie puszczaj się go, strzeż go, albowiem ono jest żywotem 
twoim", Przyp.Sal.4:13. 
Cośmy słyszeli=> "Słowa, które ja wam mówię, duch są i żywot są", Jan 6:63. 



Nie przeciekli=> Rzeczy duchowe aby z nas nie ulotniły się. 

Żyd. 2: 2 Przez aniołów=> Tych, którzy mieli dział w pierwszej dyspensacji. 

Żyd. 2: 3 Jak unikniemy=> Kary potępienia. 
Wielkie zbawienie=> Nagroda wysokiego powołania. 
Przez Pana=> Warunki niebiańskiego powołania nie są wymienione w Starym Testamencie. 
"Żywot i nieśmiertelność wywiódł na światło", 2 Tym.1:10. 

Żyd. 2: 5 Nie aniołom=> Którzy jako władcy nie mieli powodzenia w pierwszej epoce. 
Świat przyszły=> Trzeci świat albo epoka, "w której sprawiedliwość zamieszka", 2 Piotra 3:13. 

Żyd. 2: 6 O nim pamiętasz=> O pierwszym zamiarze względem człowieka. 
Albo go nawiedzasz=> By przywrócić panowanie jakie było mu pierwotnie dane. 

Żyd. 2: 7 Uczyniłeś go=> Pierwszego człowieka, Adama. 
Mało mniejszego=> Co do stopnia albo natury, ale w każdym razie doskonałego. 
Chwałą i czcią=> Obdarzyłeś doskonałego Adama. 

Żyd. 2: 8 Poddał=> Wszystkie ziemskie rzeczy. 
Pod nogi jego=> Rodzajowi ludzkiemu. 
Lecz teraz=> Od upadku i utraty tego, co Adam posiadał. 

Żyd. 2: 9 Jezusa widzimy=> "Nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne", 2 Kor.4:18. "Ujrzy 
Go wszelkie oko (ale nie oczami literalnymi, lecz wyrozumieniem)", Obj.1:7. 
Mało mniejszym=> Aniżeli był w swoim przedludzkim stanie. 
Od aniołów=> Greckie słowo "angelos" znaczy: poniżyć. "Przyjął kształt niewolnika, stawszy się 
podobny ludziom", Filip.2:7. "Nasienie Abrahamowe przyjął", Żyd.2:16. 
Cierpienie=> Aby mógł stać się ofiarą za człowieka. 
Chwałą i czcią=> Doskonałej ludzkiej natury. "Widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako 
jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy", Jan 1:14. 
Aby z łaski=> Dobroci i miłosierdzia. 
Śmierci skosztował=> I tym sposobem stało się możliwe przywrócenie człowieka do stanu 
pierwszego. 
Za wszystkich=> Tak za Żydów, jako i za pogan. Tak za tych, co już zostali oświeceni, jak 
również i za miliony tych, co jeszcze nie słyszeli o tym jedynym imieniu (Jezus), w którym 
możemy być zbawieni. "Dał samego siebie na okup za wszystkich". 

Żyd. 2:10 Zależało temu=> Bogu Ojcu. 
Wielu synów=> Bożych, a nie Chrystusa. 
Do chwały=> By otrzymali cześć i nieśmiertelność. 
Doskonałym=> Jako istota duchowa. W doświadczeniach do Jego przyszłego urzędowania w 
Boskiej naturze. 

Żyd. 2:11 Z jednego są=> Jeden duch, jeden zmysł, jedno spłodzenie z ducha świętego. Ta jedność była 
wyobrażona przez ofiarę ognistą dwóch baranów w dniu pojednania. 
Braćmi nazywać=> Nie dziećmi. 

Żyd. 2:12 Braciom moim=> Którzy przyjęli ducha przysposobienia synowskiego. 

Żyd. 2:13 I dzieci=> Boże, a nie cielesne Jezusa. 

Żyd. 2:14 Ciała i krwi=> Ludzkiej natury. 
Społeczność=> To samo ciało i krew, ludzką naturę przyjął Jezus, stając się przez to latoroślą 
korzenia Dawidowego. 
Przez śmierć=> "Na to się objawił Syn Boży, aby zepsuł uczynki diabelskie", 1 Jana 3:8. 
Zniszczyć=> Greckie słowo "katargeo" znaczy: uczynić bezsilnym. Jedyny sposób by go 
(szatana) uczynić bezsilnym jest zniszczenie go. Ten wyraz często jest powtarzany w Nowym 
Testamencie w znaczeniu jako zupełne zniszczenie. Pokonać, obalić, znużyć, itp. "Aby wytracił 
tych, co psują ziemię (społeczeństwo)", Obj.11:18. Wiecznym zatraceniem przez wtórą śmierć, 
którą wyobrażała dolina Gehenny - "jezioro ognia i siarki", Obj.20:10. "Zgotowane diabłu i 
aniołom jego", Mat.25:41. Jedynie dobroczyńcy będą trwać na wieki. 
Tego, który=> Ponieważ on jest przyczyną grzechu i któremu było dozwolone współdziałać w 
przeprowadzeniu Boskiego wyroku. 
Miał władzę=> Zwierzchność, swoje państwo ciemności. 
Śmierci=> Licząc w to różne choroby. Szatan bez wątpienia ma władzę ulżyć w chorobie, gdy 
przez to przyjmuje się jego nauka u ludzi. Z pewnym ograniczeniem złe duchy mogą 
przepowiedzieć przez swe narzędzia przyszły czas śmierci. Śmierć nie jest przyjacielem 
człowieka, ale wrogiem, jak to przedstawia Pismo Święte. 
To jest diabła=> Który zgrzeszył przeciw wielkiemu światłu i tym sposobem mamy dowód, że 
aniołowie są tak samo śmiertelni, jak i ludzie, którzy z natury są mniejsi od aniołów. 

Żyd. 2:15 Wyswobodził=> Klasę Wielkiego Grona. 



Bojaźni śmierci=> Bojaźni świata, bojaźni ludzi, dla bojaźni urągań, które znosił "cielec" i "kozioł" 
poza obozem na puszczy. Odłączenie lub stan śmierci. 
Podlegli niewoli=> Ludzkiej, ludzkim tradycjom i opinii, które zawsze powstrzymują od 
nieposłuszeństwa Bogu aż do śmierci. Nigdy nie było tyle osób ofiarowanych Bogu na służbę, co 
teraz. 

Żyd. 2:16 Nie przyjął=> Ponieważ nie były one skazane na śmierć. 
Aniołów=> Którzy zgrzeszyli. 
Ale przyjął=> Jedynie "dla ucierpienia śmierci", Żyd.2:9. 
Nasienie Abrahama=> "Słowo ciałem się stało" i ciało wydał na zawsze za żywot świata. 

Żyd. 2:17 Miał być podobny=> To było niezbędną częścią Jego przygotowania do wykupienia i 
błogosławienia rodu ludzkiego. 
Braciom=> Którzy przyjęli ducha przysposobienia synowskiego. 

Żyd. 2:18 Będąc kuszony=> I dlatego może "z nami cierpieć w słabościach naszych". 
Może ratować=> "Doskonale może zbawić", Żyd.7:25. Wyrwać z pokus, które w innym wypadku 
mogłyby nas opanować, "ale uczyni w pokuszeniu i wyjście", 1 Kor.10:13. 

Żyd. 3: 1 Bracia święci=> Królewskie Kapłaństwo. 
Powołania niebieskiego=> Wysokiego powołania na duchowy poziom. 
Wyznania naszego=> Porządku kapłańskiego, królewskiego. Kapłaństwo rzeczywiste, którego 
kapłaństwo Aaronowe było tylko typem. 
______________________  
MANNA - 26 CZERWCA 
---------------------- 
Wolą Bożą jest, by wszyscy członkowie "ciała Chrystusowego" zetknęli się ze słabościami świata 
i odczuli je, aby wtedy, gdy będą wywyższeni w Królestwie, kiedy jako Królewskie Kapłaństwo 
będą sądzić świat, byli bardzo wrażliwymi, współczującymi i wielkodusznymi. Nasz Pan i Mistrz, 
który nie miał żadnych niedoskonałości upadłej rasy, lecz był święty, niewinny i odłączony od 
grzeszników, musiał przyjąć ludzkie choroby i słabości, żeby odczuć nasze słabości i być 
wiernym Najwyższym Kapłanem. Przypuszczenie, że lekcje potrzebne, by przygotować 
Najwyższego Kapłana do Jego urzędu i posługi nie były potrzebne podległym Mu kapłanom, 
powołanym do cierpienia z Nim i panowania z Nim, byłoby całkowicie nielogiczne. 
---------------------- 

Żyd. 3: 5 W całym domu=> Każdy Izraelita liczył się członkiem domu, którego panem był Mojżesz, będąc 
mu obowiązany aż do śmierci, ażeby być przeniesionym do Chrystusa, którego figurował 
Mojżesz. Potrzebowali tylko pokuty. 
Jako sługa=> W Starym Testamencie nie ma żadnych duchowych obietnic, albowiem "którzy 
kiedykolwiek Go (Jezusa) przyjęli, tym (tylko) dał moc, aby się stali synami Bożymi", Jan 1:12. 
Na świadectwo=> Dając ilustrację duchowych rzeczy. 

Żyd. 3: 6 Ufność=> Nie w naszej własnej sprawiedliwości, lecz w Chrystusie i Jego dziele odkupienia. 

Żyd. 3: 8 Dzień pokuszenia=> Dzień nie o 24 godzinach, jak nim nie jest "dzień sądu". 

Żyd. 3: 9 Czterdzieści lat=> Figuruje dziewiętnaście stuleci wieku Ewangelii, okres niełaski dla Żydów. 

Żyd. 3:10 Na ten naród=> Greckie słowo "genea" znaczy: lud żyjący w owym czasie, jak jest ten wyraz 
użyty w wyrażeniu: "nie przeminie ten rodzaj", itp. 

Żyd. 3:13 ______________________  
MANNA - 10 MARCA 
---------------------- 
Jeśli uświadamiamy sobie, że w jakiejś mierze ogarnia nas duchowy letarg, paraliżując 
niedostrzegalnie nasze duchowe zmysły, a Prawda w pewnym stopniu traci swoją ożywczą 
władzę nad nami, to pierwszym naszym obowiązkiem powinno być udanie się do modlitwy i 
społeczności z Bogiem oraz Jego Słowa, aby oczyszczająca moc tego słowa mogła być 
okazana. Albowiem staliśmy się uczestnikami Królestwa z Chrystusem, jeśli tylko początek tego 
gruntu aż do końca stateczny zachowamy (Żyd. 3:14). 
---------------------- 

Żyd. 3:14 Uczestnikami=> Towarzysze Pomazańca. 

Żyd. 3:15 Dziś=> Czas ograniczony, w którym ten, co się ubiega może otrzymać niebiańskie zbawienie. 

Żyd. 4: 1 Bójmyż się tedy=> Miłość doskonała odrzuca bojaźń niewolniczą. "Wysłuchany jest dla 
uczciwości", Żyd.5:7. "Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciw 
zasadzkom diabelskim", Efez.6:11. 
Odpocznienia jego=> Odpocznienie niebiańskie. 
Upośledzony=> Przez piastowanie w sobie uczuć nienawiści, gniewu lub złości przeciw 
komukolwiek. Jak pokazani byli w typie Nadab i Abiju, synowie Aarona. Ktokolwiek ma otrzymać 
przeznaczone honory, musi wypełnić warunki powołania. 



Żyd. 4: 3 Do odpocznienia=> Przez zachowanie pozafiguralnego Sabatu, odpoczynek wiary, ofiarowania, 
gdy odpocząwszy od własnych spraw, z powodu zasług dzieła Chrystusowego, którego dokonał. 
"Weźcie jarzmo moje na siebie i uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca, a 
znajdziecie odpocznienie duszom waszym (istotom waszym, odpocznienie naszej osobowości, 
ja odpocznę, ty odpoczniesz i inni też odpoczną)", Mat.11:29. 
______________________  
MANNA - 18 MAJA 
---------------------- 
Nasz odpoczynek w Panu jest kompletny w takiej mierze, w jakiej Mu ufamy. Ten, kto w pełni 
wierzy, w pełni też odpoczywa, a ten, kto częściowo wierzy, częściowo odpoczywa. Idealnym 
stanem duchowego Izraelity jest osiągnięcie przez niego doskonałego odpoczynku, doskonałe 
zachowanie sabatu w jego obecnych doświadczeniach oraz oczekiwanie i staranie się o inny, 
doskonalszy odpoczynek - rzeczywisty odpoczynek w udoskonalonym stanie - odpoczynek, 
który pozostaje ludowi Bożemu. "Starajmyż się tedy, abyśmy weszli do onego odpocznienia 
[sabatu], żeby kto nie wpadł w tenże przykład niedowiarstwa [cielesnego Izraela]" Żyd. 4:9-11. 
---------------------- 

Żyd. 4: 4 O siódmym dniu=> Siódmy tysiącletni dzień, który skończy się przy końcu wieku Tysiąclecia. 

Żyd. 4: 7 Dziś=> Nie możemy powiedzieć jak wyraźnie będziemy słyszeć głos opatrzności Pańskiej, gdy 
będzie do nas przemawiać jutro. Tak duchowe, jak i naturalne uszy wkrótce przyzwyczają się do 
wołania i alarmów. 

Żyd. 4:10 Od spraw swoich=> Przez które możnaby siebie usprawiedliwić. 
Jako i Bóg=> Pozostawiając całą sprawę Mesjaszowi do wykonania. 
______________________  
MANNA - 26 KWIETNIA 
---------------------- 
Prawo miłości, zamiast domagać się przestrzegania jednego z siedmiu dni tygodnia, w istocie 
kontroluje i reguluje nasz cały czas. Siedem dni w tygodniu mamy miłować Pana, naszego Boga, 
z całego serca, umysłu, duszy i siły; siedem dni w tygodniu mamy też miłować naszego bliźniego 
jak siebie samego i siedem dni w tygodniu mamy odpoczywać. Odpoczywać od swoich zajęć, 
odpoczywać przez wiarę w dokończone dzieło Chrystusa, odpoczywać w miłości Bożej i 
odpoczywać w pokoju Bożym, który przechodzi wszelkie zrozumienie, panując ciągle w naszych 
sercach. 
---------------------- 

Żyd. 4:12 Żywe i skuteczne=> Nic nie może zastąpić Słowa Bożego. Inne nauki mogą być cenione, o ile 
one odkrywają bogactwo mądrości. 
Rozeznające myśli=> Objawiające myśli. "Podbijając wszelką myśl pod posłuszeństwo", 2 
Kor.10:5. 

Żyd. 4:13 Obnażone=> Odkrycie promieni Roentgena pokazuje jak to jest możebne. 

Żyd. 4:14 Niebiosa=> Do bliskiej łaski z Władcą Wszechświata. 
Tego wyznania=> Królewskiego Kapłaństwa, którego kapłaństwo żydowskie było tylko typem. 

Żyd. 4:15 Cierpieć=> O ile organizm jest doskonalszym, o tyle delikatniejszymi są jego wrażenia. 
Krewkości=> Winno być: słabości, jaka jest w rodzaju ludzkim. Jak Chrystus współczuł z 
naszymi słabościami, z którymi musimy walczyć, tak podobnie i my powinniśmy współczuć ze 
słabościami świata, aby i on mógł otrzymać ulgę w Jego kapłaństwie, jak my znajdujemy w 
Chrystusie. 
Słusznego=> "Albowiem, że sam (Jezus) cierpiał będąc kuszonym, może tych, którzy są w 
pokusach ratować", Żyd.2:18. 
Na podobieństwo=> Nas, spłodzonych z ducha świętego, a nie w podobieństwie świata. My 
(poświęceni Bogu na służbę) jesteśmy kuszeni: 1) aby używać dary duchowe na korzyści 
doczesne, 2) odwoływanie się do Bożych obietnic o pomoc wtedy, gdy wystawiamy siebie na 
niebezpieczeństwo bez potrzeby i z niedbalstwa w imieniu Pańskim i 3) w wykonywaniu innych 
planów dla podniesienia ludzkości, aniżeli w tych, które Bóg zamierzył. 
Oprócz grzechu=> Czyli Jezus oddzielony był od tych słabości, jakie powstają z powodu 
grzechu. To jest niezaprzeczalny dowód, że grzech nie był przyczyną słabości naszego Pana, a 
przeto nie ma być i naszym. 
______________________  
MANNA - 21 KWIETNIA 
---------------------- 
W chwili pokusy serce powinno się wznieść do wielkiego Mistrza, z pełnym zaufaniem wiary, 
uznaniem Jego miłości, mądrości i możności udzielenia nam pomocy a także gotowości 
kierowania wszystkimi sprawami dla dobra tych, którzy Go miłują. Prośba o pomoc w czasie 



takiej potrzeby z pewnością skieruje ku nam Pańską radę i pomoc oraz siłę do postępowania w 
sprawiedliwości, prawdzie, czystości i miłości. W ten sposób możemy stawać się zwycięzcami z 
godziny na godzinę, z dnia na dzień i ostatecznie stać się nimi. 
---------------------- 

Żyd. 4:16 Tedy=> Bracia tylko, a nie kto inny ma dostęp. 
Przystąpmy=> Greckie słowo "preserchomai" znaczy: przybliżyć się lub podejść. 
Z ufnością=> Z odwagą, z zaufaniem. 
Miłosierdzia=> "Jakożby z Nim nie miał darować wam wszystkiego", Rzym.8:32. 
Czasu przygodnego=> W czasie, gdy czujemy się oziębłymi, obarczonymi lub zaniedbujemy 
duchowych przywilejów, pamiętając na Jego dobroć ku nam, kiedyśmy jeszcze byli w grzesznym 
stanie. Ktokolwiek stara się usprawiedliwiać, próbuje rzeczy niemożliwej. Brak wiary lub nie 
naprawienie uczynionego zła, lub brak zupełnego ofiarowania, może być przeszkodą do 
otrzymania pożądanych błogosławieństw. Nie wtedy gdy nie potrzebujemy, ale w czasie próby. 
 
Zobacz w.15 - MANNA 

Żyd. 5: 2 Krewkością=> By "mógł z nami cierpieć w słabościach naszych". 

Żyd. 5: 4 Czci nie bierze=> Chrystus Pan nie naznaczył samego siebie za Najwyższego Kapłana. "Onego 
dał za głowę nad wszystkim Kościołowi", Efez.1:22. 
Powołany=> "Których by kolwiek powołał Pan, Bóg wasz", Dz.Ap.2:39. 
Od Boga=> "Nie z woli męża, ale z Boga są (spłodzeni)", Jan 1:13. 
Jako i Aaron=> Typ na Chrystusa, Głowę i Ciało. 

Żyd. 5: 6 Porządku Melchizedeka=> "Będzie kapłanem na stolicy swojej", Zach.6:13. Typ na Chrystusa w 
Tysiącleciu. 

Żyd. 5: 7 Który=> Papieski komentarz w tym wierszu podaje, że "tłumacze protestanckich Biblii powinni 
pójść do głębokości piekielnych". 
Za dni=> Ograniczony czas, w którym ten, co się ubiega może otrzymać niebiańskie zbawienie. 
Ciała swego=> "Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami", Jan 1:14. "A chleb, który ja 
dam jest ciało moje", Jan 6:51. "Aleś mi (Boże) ciało przysposobił", Żyd.10:5. "Chociaż żeśmy 
znali Chrystusa według ciała, lecz już teraz (po zmartwychwstaniu) więcej Go takim nie znamy", 
2 Kor.5:16. "Dla was stał się ubogim, będąc (u Ojca) bogatym", 2 Kor.8:9. 
Modlitwy=> Nie mamy rozumieć, że musimy zbyt często i długo modlić się. 
Zachować=> Od śmierci przez zmartwychwstanie. Gdyby nasz Pan chybił w czymkolwiek w 
Swoim ofiarniczym dziele, to znaczyłoby Jego własną zgubę, jak było pokazane w 
rozporządzeniu danym Aaronowi. 
Wysłuchany=> Odnośnie Jego śmierci. 
Dla uczciwości=> Doskonała miłość odpędza niewolniczą bojaźń, ale nie bojaźń z poszanowania 
pochodzącą. "Bójmy się tedy, aby snać zaniedbawszy obietnicy o wejściu do odpocznienia", 
Żyd.4:1. 

Żyd. 5: 8 Nauczył się=> Chrystus nigdy nie rościł prawa być równym Bogu w mocy. 
Posłuszeństwa=> To znaczy być posłusznym w bardziej przeciwnych warunkach. 
Co cierpiał=> W ciągu trzech i pół lat, podczas których znajdował się w "świątnicy", w stanie 
spłodzenia z ducha świętego. 

Żyd. 5: 9 Doskonały=> Jako Nowe Stworzenie przez próby i doświadczenia. 
Przyczyną=> Źródłem. 

Żyd. 5:10 Nazwany=> Uznany od Boga. 

Żyd. 5:12 Względem czasu=> Od chwili pozostawania w Prawdzie. 
Potrzebujecie=> Z powodu ducha światowego i braku gorliwości dla Pana. 
Jako mleka=> "Jako dopiero narodzone niemowlęta szczerego mleka pożądajcie", 1 Piotra 2:2, 
a nie rozcieńczony i fałszywy pokarm obecnych czasów przez tych, co "piersiami karmią", lecz 
nie "synów". 

Żyd. 5:13 Mlekiem karmi=> Jeżeli jedynie mlekiem. 

Żyd. 5:14 Twardy pokarm=> Głębokie prawdy Boże poza tymi, jakie są w drukowanych pytaniach i 
odpowiedziach dla szkół niedzielnych, jako lekcji międzynarodowych. Na przykład takie jak 
zarysy czasów Boskiego planu. Słowo Boże jest wielkim spichlerzem żywnościowym dla dzieci 
Bożych znajdujących się we wszystkich stanach rozwoju. 
Doskonałym=> Bardziej rozwinięty w prawdzie. 
______________________  
MANNA - 3 MAJA 
---------------------- 
Ci, którzy mając prawdziwą i szczerą wiarę w Boga chętnie Go przyjmują przez Jego Słowo, 
powinni być już wcześniej utwierdzeni w podstawowych zasadach doktryny. Wznoszona przez 



nich budowa ze złota, srebra i drogich kamieni w większej części powinna być już wykonana, a 
praca z niż stale postępować naprzód. Tacy, jeśli są lojalni i wierni Bogu, są zdolni rozróżnić 
między prawdą a błędem. Powinniśmy bowiem wiedzieć w co wierzymy i dlaczego w to 
wierzymy, a wtedy głosić śmiało i bezkompromisowo, bo "jeźliby trąba niepewny głos dała, któż 
się do boju gotować będzie"? 
---------------------- 

Żyd. 6: 1 Zaniechawszy=> Będąc "odstawionym od mleka", Izaj.28:9, nie opuszczając gruntu, ale na nim 
budując, wznosić budowle na nim i tak ją trzymać. 
Ku doskonałości=> Nie rzeczy przeszłych, lecz przyszłych. 

Żyd. 6: 4 Niemożebne=> Przeciwne do nauki uniwersalistów, gdyż "jest grzech na śmierć" (1 Jana 5:16) 
dla rozmyślnych grzeszników. "Nie zostaje ofiara za grzechy", Żyd.10:26. 
Raz oświeceni=> Znajomością "głębokich rzeczy Bożych". 
Słowo Boże=> Nie sfałszowane. 
I mocy=> Przywilejów Boskich rozporządzeń. 

Żyd. 6: 6 Gdyby odpadli=> Od ich stanu, jako ofiarujący kapłani do stanu dobrowolnego grzeszenia. 
Gdyby stracili nowo w nich spłodzone życie, wyobrażone przez pierworodnych z Izraela podczas 
nocy przejścia anioła przez Egipt. Egipcjanie nie byli pod ochroną krwi baranka. 
Ku pokucie=> By wstąpili na właściwą drogę, ponieważ Chrystus nie dał okupu za dobrowolne 
grzechy. "Gdybyśmy dobrowolnie grzeszyli po znajomości prawdy, nie zostawałaby już ofiara za 
grzech", Żyd.10:26. 
Syna Bożego krzyżują=> Wyobrażone przez dwukrotne uderzenie skały przez Mojżesza. 

Żyd. 6: 8 Przekleństwa=> Greckie słowo "kataraomai" znaczy: potępienie. 

Żyd. 6:10 Aby zapamiętał=> Jeślibyś "napoił jednego z tych to małych (braci lub innych w potrzebie 
będących) tylko kubkiem zimnej wody w imię ucznia (Chrystusowego), zaprawdę powiadam 
wam, nie straci (u Ojca) zapłaty swojej", Mat.10:42. 
______________________  
MANNA - 9 MARCA 
---------------------- 
Żadne dziecko Boże nie powinno być zadowolone w obecnym czasie żniwa z przemijających dni 
oraz z cennych sposobności służby i współpracy z drugimi, bez wysiłków podnoszenia 
codziennie królewskiego sztandaru i publicznego okazywania cnót Tego, który je powołał z 
ciemności do światłości lub też bez pomagania tym i współdziałania z tymi, których Pan w Swej 
opatrzności umieścił na bardziej korzystnym stanowisku w pełnieniu publicznej posługi. 
---------------------- 

Żyd. 6:11 Zupełnej nadziei=> Jest to przywilejem chrześcijanina mieć to zapewnienie w ostatecznym swym 
zwycięstwie. 

Żyd. 6:12 Cierpliwość=> Greckie słowo "makrothumia" oznacza: długą cierpliwość. 

Żyd. 6:17 Rady swojej=> Przymierze Abrahamowe, że wszystkie rodzaje będą błogosławione przez 
nasienie Abrahama, Chrystusa. 

Żyd. 6:18 Nieodmienne=> Przez Jego stanowcze oświadczenie i jeszcze bardziej ważną przysięgę. 
Niemożebne=> "Zaprzeć samego siebie (Bóg) nie może", 2 Tym.2:13. 
Którzyśmy=> Kościół z wieku Ewangelii. 
Pociechę=> Aby się nie zniechęcić przez długą zwłokę trzech tysięcy lat, odkąd obietnica była 
uczynioną, ani przez oziębłość lub obojętność krewnych, przyjaciół i sąsiadów dla poselstwa 
Bożej miłości. 
Uciekli=> Do Chrystusa. "Przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja wam sprawię odpocznienie". 

Żyd. 6:19 Którą mamy=> Nadzieję duchowo usposobionego Nowego Stworzenia w "świątnicy", które 
spogląda ku "świątnicy najświętszej" przez rozdartą zasłonę i chwyta błyski chwały, czci i 
nieśmiertelności po wyjściu z ciała. A czego dać nie może ani prawo prohibicji, ani głosowanie 
kobiet, ani ochrona celna, ani ogólne wykształcenie, ani nacjonalizm, anarchizm, ani żadne inne 
ludzkie plany. 
Jako kotwicę=> Jak może służyć nam za kotwicę przymierze utwierdzone przysięgą, jeżeli nawet 
nie wiemy co jest to przymierze? 
Bezpieczną i pewną=> "Nie splugawię przymierza mego, a tego, co z ust moich wyszło, nie 
odmienię", Psalm 89:35. 
Wchodzącą=> Przez wiarę. 

Żyd. 6:20 Przewodnik=> Pierwszy, który miał przyjść: "Pierworodny z umarłych", "Pierwiastek". 
Porządku Melchizedeka=> "Będzie kapłanem na stolicy swojej", Zach.6:13. Typ na Chrystusa w 
Tysiącleciu. 

Żyd. 7: 3 Bez matki=> Którego ród nie jest zapisany. Podobnie i kapłaństwo Chrystusowe nie było i nie 
jest dziedziczone. 



Bez rodu=> Podobnie Chrystusowe kapłaństwo nie ma następców. 

Żyd. 7: 8 Iż żyje=> Że był przeniesiony jak Eliasz i Enoch. 

Żyd. 7: 9 W Abrahamie dziesięciny=> Tym sposobem był w nim, gdy Abraham podróżował po ziemi 
obiecanej. 

Żyd. 7:10 W biodrach=> Życie jest od ojca, jak jest pokazane w Boskim spłodzeniu Jezusa w ludzkiej 
matce. 

Żyd. 7:11 Inny kapłan=> Kapłaństwo Aaronowe i Chrystusowe jak również Kościoła prawdziwego są 
jedynie te, które Bóg uznaje i upoważnił. Kapłaństwo kościoła rzymskiego, episkopalnego oraz 
innych kościołów z imienia, są wymysłem ludzkim. 

Żyd. 7:14 Z pokolenia Judy=> Według ciała. 
Ze strony kapłaństwa=> Jako człowiek, Jezus nie był kapłanem. 

Żyd. 7:17 Tyś jest kapłanem=> Rozdawcą łask Bożych. 
Według Melchizedeka=> "Kapłan na swoim tronie", Zach.6:13. Typ na Chrystusa w Tysiącleciu, 
co jest wyobrażone przez koronę, którą nosił Aaron. 

Żyd. 7:18 Przykazania=> Dlatego, że niedoskonały człowiek nie mógł go zachować, wypełnić. 
Niepożytku=> Wykonało jedynie typowe usprawiedliwienie. 

Żyd. 7:19 Zakon=> Prawo Przymierza. 

Żyd. 7:22 Lepszego przymierza=> Które zapieczętował własną krwią, "to jest krew moja". 

Żyd. 7:25 Zbawić może tych=> Jedynie przez zupełne uwolnienie ich od grzechu, od Boskiej niełaski i 
śmierci, "znalazłszy wieczne odkupienie", Żyd.9:12. 
Od Boga=> Przez wiarę w Chrystusa i odwrócenie się od złych uczynków. Natomiast zbliżenie 
się do Boga w inny sposób, jak np. przez ofiarę tak zwanej mszy, jest obrzydliwością wobec 
Boga. 

Żyd. 7:26 Najwyższy kapłan=> "Aby był miłosiernym i wiernym", Żyd.2:17. 
Świętego=> "To, co się z ciebie święte narodzi", Łuk.1:35. 
Odłączony od grzeszników=> Ponieważ żywot Jego pochodził od Boga, a żywiony był przez 
Marię. 
Nad niebiosa=> Moc duchowych władz. 

Żyd. 7:27 Siebie ofiarował=> Jako Najwyższy Kapłan figurowany przez Aarona. "Nienagannym był Bogu", 
któremu okup był zapłacony, Żyd.9:14. 

Żyd. 8: 1 Na prawicy=> Na stanowisku laski i mocy. 
Stolicy=> Władzy i panowania. 

Żyd. 8: 2 Prawdziwy przybytek=> Figurowany przez przybytek na puszczy. 
Który Pan=> Bóg Jehowa, Autor Swego planu. 

Żyd. 8: 3 Postanowiony=> Poświęcony do wykonywania dzieła kapłańskiego, będąc pierw poświęconym 
jako lewita. 
Aby i ten=> Człowiek Chrystus Jezus. 

Żyd. 8: 5 Rzeczy niebiańskich=> Wyższych rzeczy, gdyż "Zakon miał cień przyszłych dóbr", Żyd.10:1. 
Kształtu=> Ponieważ to miało wyobrażać większe i ważniejsze rzeczy, mające dopiero nadejść. 

Żyd. 8: 6 Dostąpił=> Osiągnął prawo (by być Pośrednikiem Nowego Przymierza). 
Lepszego przymierza=> Pod którym wszystek lud otrzyma restytucję i tym sposobem będzie 
mógł zachować doskonałe Prawo i żyć na wieki. 
Lepszymi obietnicami=> "Wielkie i kosztowne obietnice" duchowe, zamiast ziemskich. 

Żyd. 8: 8 Przymierze nowe=> Nowe Stworzenie nie znajduje się pod prawem Zakonu figurowanym przez 
Agar, ani pod Nowym Przymierzem figurowanym przez Keturę, lecz pod pierwszym 
przymierzem, wiecznym przymierzem, które wyobrażała Sara. 
Domem Izraela=> Wszystkie dwanaście pokoleń. 
Domem Judzkim=> Który jest wspomniany i wymieniony po imieniu, ażeby proroctwo nie było 
źle zrozumiane, że to się odnosi jedynie do dziesięciu pokoleń. 

Żyd. 8: 9 W dzień=> W dniu przejścia w Egipcie, jako pierwszy zarys Zakonu. 
Nie zostali=> Prawo Zakonu było warunkowe. 

Żyd. 8:10 Po tych dniach=> Po karze "siedmiorakiej", jaką mieli otrzymać. 
Prawa moje=> Stopniowo Bóg przywróci prawo i napisze go ponownie. 

Żyd. 8:11 A oni=> Najpierw Żydzi, a następnie cały rodzaj ludzki. 
Poznają wszyscy=> "Ziemia cała będzie napełniona znajomością chwały Pańskiej tak, jako 
morze wody napełniają", Abakuk 2:14. Droga wtedy będzie łatwą, że "i głupi nawet nie zbłądzą", 
Izaj.35:8. To Pismo (ten tekst) nie odnosi się do teraźniejszego czasu, lecz dopiero, gdy 
Królestwo Boże zostanie ustanowione. 

Żyd. 8:12 Nieprawości ich=> Która teraz powstaje przeciw nim i sąd wymaga na nich sprawiedliwej kary 
śmierci. 
Nie wspomnę=> Zmazawszy je na zawsze. 



Żyd. 9: 2 Był przybytek=> Figuralny, wzór "prawdziwego onego przybytku, który Pan zbudował a nie 
człowiek", Żyd.8:2. 
Świecznik=> Wyobraża zupełny Kościół Chrystusowy przez wiek ewangeliczny. 
I stół=> Wyobraża zupełny Kościół. 
Pokładne chleby=> Wyobraża Prawdę Słowa Bożego. 

Żyd. 9: 3 Za drugą zasłoną=> Wyobraża śmierć ciała ludzkiego. 

Żyd. 9: 4 Skrzynię przymierza=> Wyobraża uwielbiony Kościół. 
Złotem powleczona=> Symbol na Boską naturę. 
Mannę=> Wyobraża nieśmiertelność. "Temu co zwycięży, dam jeść z onej manny skrytej", 
Obj.2:17. Możebne, że także reprezentuje ciało Jezusowe zachowane na wieczną pamiątkę 
miłości Bożej, posłuszeństwa Chrystusowego i naszego odkupienia. 
Laska Aaronowa=> Wyobraża wybrany charakter Ciała Chrystusowego jako członków 
Królewskiego Kapłaństwa. 
Zakwitnie=> Osobliwością drzewa migdałowego jest, że pączki owocu ukazują się pierw niż 
liście. Tak i Królewskie Kapłaństwo pierw składa z siebie ofiarę, zanim liście wyznania są 
widziane. 
Tablice=> Prawa, co pokazuje, że prawo było w zupełności zachowane przez Głowę, Chrystusa i 
wypełnienie tegoż prawa jest przypisane tym, którzy nie postępują według ciała, ale według 
ducha. Reprezentuje także władzę powierzoną Chrystusowi jako wykonawcy Prawa. 

Żyd. 9: 5 Cheruby chwały=> Wyobrażają miłość i moc. 
Zasłaniali ubłagalnię=> Miłość Boża ani moc, nie mogą nic uczynić, dopóki sprawiedliwość nie 
zostanie zadowoloną, przeto cheruby spoglądają ku sprawiedliwości, aby dowiedzieć się, kiedy 
zacząć błogosławienie ludzkości. 

Żyd. 9: 6 Kapłani=> Wyobrażają Królewskie Kapłaństwo, klasę ofiarniczą. 
Wchodzą=> Zawsze mieli dostęp wejścia. 
Pierwszy przybytek=> "Świątnica" i wyobraża stan duchowo usposobionych. 

Żyd. 9: 7 Do drugiego=> "Świątnica najświętsza", typ na niebo. 
Raz w roku=> W wielki Dniu Pojednania, który wyobraża wiek ewangeliczny. 

Żyd. 9: 9 Był wzorem=> Nawet w zarysach czasu. 

Żyd. 9:11 Doskonały przybytek=> Duchowa świątynia. 
Nie ręką zbudowana=> Nie ziemskiego pochodzenia. 

Żyd. 9:12 Znalazł=> Otrzymał. 
Wieczne odkupienie=> Greckie słowo "lutrosis" znaczy: wieczne, obecne i przyszłe wyzwolenie z 
niewoli grzechu i śmierci. 

Żyd. 9:13 I popiół=> Znajomość i pamięć o ich wierności. 
Jałowicy=> Reprezentuje ojców świętych. Zamiast cielca jałowicy, aby pokazać, iż to nie była 
jedną z ofiar Dnia Pojednania. 
Pokrapiający=> Oczyszczenie od grzechów w łączności i oparte na ofiarach Dnia Pojednania. 
Splugawionych=> Teraz, lecz szczególnie w Tysiącleciu. 

Żyd. 9:14 Krew Chrystusa=> "Oczyszcza nas od wszelkiego grzechu", 1 Jana 1:7. Śmierć Chrystusa 
zapłaciła karę za Adama. 
Ducha wiecznego=> Przez którego był spłodzonym. 
Siebie ofiarował=> Człowiek Chrystus Jezus. 

Żyd. 9:15 Dlatego=> Ponieważ zapieczętował go własną krwią. 
Jest=> Otrzymał prawo stania się Pośrednikiem. 
Nowego Testamentu=> "To jest krew moja nowego testamentu", Mat.26:28. 
Gdyby śmierć=> Aż do śmierci Chrystusa wysokie powołanie nie mogło się rozpocząć, ponieważ 
do tego czasu nikt nie mógł być usprawiedliwionym. 
Odkupienie=> Greckie słowo "apolutrosis", wyzwolenie od przekleństwa prawa. 
Pierwszy testament=> Prawo Przymierza. 

Żyd. 9:18 Bez krwi=> Krew zwierząt wyobrażała krew Mojżesza. 

Żyd. 9:19 Wełną szkarłatną=> Figuruje krew okupu. 
Hyzopem=> Figuruje oczyszczenie. 

Żyd. 9:20 Krew przymierza=> Przez którą Bóg i wy jesteście połączeni przymierzem. 

Żyd. 9:22 Bez rozlania krwi=> Odnosi się do ofiarniczej śmierci. 
Nie ma odpuszczenia=> Jak jest pokazane, że Bóg przyjął ofiarę Abla. 

Żyd. 9:23 Lepszymi ofiarami=> Ofiary Jezusa i Kościoła, gdyż zauważ wyrażenie liczby mnogiej. 
Uczynione są za cały świat, które w rzeczywistości i na zawsze zmażą grzechy. 

Żyd. 9:24 Ręką uczynionej=> Przybytek figuralny, jak i Aaron był figuralnym najwyższym kapłanem. 
Oblicznością Bożą=> Wyobrażała chwała szekinach w świątnicy. 
Za nami=> Ale jeszcze nie za światem. 



Żyd. 9:25 Nie często się ofiarował=> Jak to czyni stale kościół rzymski w ofierze mszy, a co jest w zupełnej 
sprzeczności z Pismem Świętym. 

Żyd. 9:26 Ku zgładzeniu grzechu=> Przyczyna naszego potępienia na śmierć w Adamie. 
Ofiarował samego siebie=> Przeto spowodował (Jezus), że ustały figuralne ofiary. 

Żyd. 9:27 Postanowiono ludziom=> Aaron i jego następcy byli tylko typami na Najwyższego Kapłana 
Nowego Stworzenia, Jezusa Chrystusa. 
Raz umrzeć=> Figuralnie jak było pokazane w zabitych zwierzętach. 
A potem=> Następował jako wynik ofiary. 
Sąd=> Boży, przyjmuje lub odrzuca ofiarę. 

Żyd. 9:28 Tak i Chrystus=> W podobny sposób. 
Raz będąc ofiarowany=> Nigdy się już nie powtórzy. 
Na zgładzenie grzechu=> Każdego człowieka. 
Okaże tym=> A nie innym. 
Którzy Go oczekują=> Oczami wyrozumienia, gdyż "nie patrzymy na rzeczy widzialne (jak 
nominalne chrześcijaństwo), ale na niewidzialne", 2 Kor.4:18. 
Ukaże się=> Będzie objawiony. 
Drugi raz=> W Tysiącleciu. 
Bez grzechu=> To znaczy nie na to, aby być ponownie ofiarą za grzechy poniesione od 
grzeszników. 
Ku zbawieniu=> Zupełne wyswobodzenie od grzechu, chorób, boleści, smutku i śmierci. 

Żyd.10: 1 Mając cień=> W urządzeniach jubileuszowych oraz co się tyczy zarysów czasu. 
Przyszłych dóbr=> Obfitości błogosławieństw dla rodzaju ludzkiego a rzeczywiste rzeczy wieku 
Ewangelii. 
Nie może=> Ponieważ niemożebne jest dla niedoskonałego człowieka zachować doskonałe 
prawo. 
Na każdy rok=> Ofiary Dnia Pojednania figuralnie gładziły przestępstwo na rok następujący. 
Doskonałymi=> Rzeczywista doskonałość dopełniona przez lepsze ofiary. 

Żyd.10: 4 Aby krew=> Śmierć, ofiarowanie życia. 
Wołów i kozłów=> Lub aniołów albo archaniołów. 
Miała gładzić=> Jedynie w znaczeniu figuralnym. 

Żyd.10: 5 Ciało=> Człowieka Chrystusa Jezusa. 
Przysposobił=> Dla uczynienia z niego ofiary. Przyjęcie na siebie ciała ludzkiego nie było ofiarą, 
ale przygotowaniem do tej ofiary. 

Żyd.10: 9 Tedy rzekł=> Chrystus przy chrzcie. Figuralnie w czasie, gdy cielec został zabity. 
Wolę Twoją=> By umrzeć i odkupić wielu, a nie swoją własną wolę lub jakiejś sekty. Zupełne 
ofiarowanie zawiera w sobie wszelką ludzką władzę oddaną na służbę Bogu. 
Znosi pierwsze=> Odsuwa na stronę figuralne ofiary. 
Postanowił wtóre=> By mógł wypełnić pozafiguralne rzeczywiste ofiary za grzech. 

Żyd.10:10 Przez ofiarę=> Bogu, któremu cena była zapłaconą. 

Żyd.10:12 Lecz Ten=> Nasz Pan Jezus. 
Na wieki=> Ciało, które Chrystus wydał za życie świata nigdy nie było powrócone. 
Na prawicy=> Na stanowisku najgłośniejszej łaski. 

Żyd.10:14 Jedną ofiarą=> Chrystus. Inne ofiary, jak np. ofiara mszy, jest obrzydliwością przed obliczem 
Bożym, Daniel 12:11. 
Doskonałymi uczynił=> Uczynił doskonałymi w Jego sprawiedliwości. 
Bywają poświęceni=> Zupełnie Bogu. 

Żyd.10:16 Po onych dniach=> Po "siedmiokroć", czyli po 2520 latach od ich narodowej kary, która się 
zaczęła w 606 roku przed Chrystusem, a skończyła się w październiku 1914 roku. 

Żyd.10:19 Tedy bracia=> Jedynie tylko bracia Chrystusowi mają dostęp. 
Wolność=> Odwagę, zaufanie, przywilej. 
Krew Jezusową=> Wiara w tą krew daje jedynie przystęp do Ojca. "Żaden nie przychodzi do 
Ojca jak tylko przeze mnie", Jan 14:6. "O cokolwiek byście prosili Ojca w imię moje, da wam", 
Jan 16:23. 

Żyd.10:20 Drogą nową i żywą=> Powrócenie do rodziny Bożej, co wyobraża "studnia" w Wielkiej Piramidzie 
egipskiej. 
Poświęcił=> Królewskie Kapłaństwo. 
Przez zasłonę=> Zasłona między naturą duchowo usposobioną a doskonałą duchową naturą 
poza ciałem. 

Żyd.10:21 ______________________  
MANNA - 5 LISTOPADA 
-------- 



Pamiętajmy, że Bóg, który rozpoczął dobre dzieło, nie zmienia się. Jeśli nasze serca są dotąd w 
harmonii z Nim, a nasza wiara w wielkie pojednanie jest nadal wyraźna i stanowcza, jeśli nasze, 
poświęcenie w dalszym ciągu jest zupełne i nie usiłujemy pełnić własnej woli, ale Jego wolę we 
wszystkich naszych sprawach, to wtedy możemy istotnie mieć zupełność wiary. Wiedząc, że 
Bóg jest niezmienny i my nadal jesteśmy w zgodzie z Jego obietnicami i zarządzeniami, wiemy, 
że wszystkie Jego wspaniałe opatrzności działają dotąd na naszą korzyść. To jest całkowita 
zupełność wiary - zupełne zaufanie w Panu.   
-------- 

Żyd.10:22 Przystąpmy=> Do pierwszego stanu duchowego, spłodzenia z ducha świętego, do którego 
dochodzi się przez ofiarowanie. 
W zupełności wiary=> Opartej na niezmiennym Słowie Bożym, której nikt nie może posiadać, kto 
nie ma świadectwa ducha, że został przyjęty do rodziny Bożej. 
Od sumienia złego=> Świadomość o popełnieniu złego sprowadza potępienie. "Jeśliby nas 
potępiało serce nasze, daleko większy jest Bóg niżeli serce nasze", 1 Jana 3:20. 
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Żyd.10:23 Omyte ciało=> "Aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem przez Słowo Boże", Efez.5:26. 
Wodą czystą=> Nauką nie zmieszaną z błotem i skalaną przez szatana. 
______________________  
MANNA - 29 LISTOPADA   
-------- 
Obietnica Boska jest fundamentem, na którym powinniśmy budować to wszystko, czego się 
spodziewamy, tak w zakresie charakteru, jak i przyszłej chwały. Ceńmy tę prawdę, abyśmy w 
żadnym znaczeniu i w żadnym stopniu nie przynieśli jej ujmy. Podtrzymujmy Prawdę nie tylko w 
literze, ale i w duchu - z miłości do niej, ponieważ jest prawdziwa, piękna i wielka. I zawsze 
pamiętajmy o ważności cierpliwej wytrwałości, abyśmy mogli, nie tylko pielęgnować i 
praktykować chrześcijańskie zalety, ale także z radością znosić próby, prześladowania i 
trudności, jakie Bóg może na nas dopuścić, uznając potrzebę sprawdzenia rozwoju naszego 
charakteru, który, jak On nam wyjaśnia, ma kapitalne znaczenie, bez niego bowiem nie można 
ani osiągnąć, ani utrzymać doskonałej miłości.   
-------- 

Żyd.10:24 Jedni drugim=> Uważajcie co mogłoby być pomocą dla innych, a co przeszkodą, co 
zachęceniem, a co kamieniem obrażenia, mając na względzie różne przywary jednych i drugich. 
Pobudzać do miłości=> W odwrotnym kierunku niżeli czyni świat. "Budujcie jeden drugiego", 1 
Tes.5:11. 

Żyd.10:25 Nie opuszczajcie=> O Chrystusie jest powiedziane, że "według zwyczaju swego wszedł w dzień 
sabatu do synagogi", Łuk.4:16. 
Zgromadzenia=> My jesteśmy na podobieństwo węgli rozżarzonych, które jeżeli są rozłączone 
jeden od drugiego prędko stygną, lecz zgarnięte razem, zaognią się całą masą. 
Naszego=> Zgromadzenie tych, co są usprawiedliwieni, ofiarowani i którzy miłują Boga, a nie 
zgromadzenie, w którym świat, ciało i szatan byliby zmieszani. 
Społecznego=> Dla badania proroctw i nauk moralnych mających służyć do rozwoju w 
chrześcijańskich zasadach. Dla stawiania pytań i odpowiadania. Dla wyrażania różnych 
poglądów. Dla modlitwy. Drabina Jakubowa dotykała ziemi i miejsce to stało się jak Jakub 
nazwał "bramą nieba". Jest to najbardziej pomocne do zwyciężania świata i zdobycia miejsca w 
Królestwie Bożym. Gdy nasze serce tam się znajduje, to zapewne będzie nam przyjemnie tam 
być. Żaden mąż albo żona nie ma prawa do tego stopnia, aby obchodzić się po tyrańsku, ażeby 
temu się sprzeciwiać. "Gdzie dwóch albo trzech zbierze się w imię moje, tam jestem wpośród 
nich", Mat.18:20. 
Tym więcej=> Pokazuje większą tego potrzebę. 
Widzicie dzień=> Zgromadzenia Pańskich klejnotów. 

Żyd.10:26 Dobrowolnie grzeszyli=> Czyli odstąpili od wiary, która nas usprawiedliwia. Dobrowolnie odrzucili 
Boga i Jego dzieło. Tacy, zdarza się, iż zapierają się krwi pojednania, albo popełniają 
niemoralności. Z takimi nie powinniśmy obcować, ani ich przyjmować do swego domu, ani 
pozdrawiać lub modlić się za nimi. Figurują pierworodnych egipskich, którzy podczas wielkiej 
nocy w Egipcie nie znajdowali się pod ochroną krwi. 
Za grzechy=> "Jest ci grzech na śmierć", 1 Jana 5:16. 
Prawdy=> Prawda odnosząca się do mądrości, usprawiedliwienia i poświęcenia. Szczególna 
prawda była dana w czasie żniwa. Poznanie łaski Bożej w Chrystusie, do której Pan Bóg chce, 
aby wszyscy z czasem do niej przyszli. 



Nie została by ofiara=> Pojednanie za grzech Adama nie pokrywa dobrowolnych grzechów 
przeciw światłu i światłości. "Niemożebne aby się zaś odnowili ku pokucie", Żyd.6:4-6. Bo 
"Chrystus powstawszy z martwych, więcej nie umrze", Rzym.6:9. 

Żyd.10:27 Sądu=> Znaczy: odpłata za dobre lub złe uczynki. 
Ma pożreć=> Na zawsze, a nie zachować w mękach. 
Przeciwników=> "Którzy pomstę odniosą wieczne zatracenie", 2 Tes.1:9. "Nie będzie się (Bóg) 
wadził na wieki (z człowiekiem), ani gniewu wiecznie chował (powstrzymywał na niepoprawnych 
grzeszników)", Psalm 103:9. 

Żyd.10:28 Zakon Mojżesza=> Mojżesz figuralnie Żydów przyprowadził pod Zakon, tak Chrystus uwolnił 
spod Zakonu tych, którzy w Niego uwierzyli, stając się Jego naśladowcami. 
Bez miłosierdzia umiera=> Jak jest pokazane w Nadabie i Abiju. 

Żyd.10:29 Sroższego karania=> Śmierć bez zmartwychwstania. 
Krew przymierza=> Śmierć Jezusa. Nowego Przymierza. 
Poświęcony=> Uczyniony przyjemnym Bogu, usprawiedliwiony z wiary. 
Za pospolitą=> Gdyby uważał za zwykłą rzecz, mimo, że swoje małe znaczące zaparcie siebie 
uważał przedtem za niezbędną w Boskim planie wieków. 
Zelżył=> Przez ignorowanie Bożego postanowienia jako jedyną rzecz do pojednania przez łaskę 
Bożą. 

Żyd.10:30 Który powiedział=> Bóg Jehowa. 
Sądzić będzie=> Próbować będzie. 

Żyd.10:31 Straszna rzecz=> Aż dopóki nie stanie się doskonałym. 
Wpaść=> Wypaść z rąk Zbawiciela. 
W ręce=> Ponieważ nie byłoby komu stanąć przed Prawem Sprawiedliwości. 
Boga żywego=> Który nie uznaje niedoskonałości, który nie może patrzeć na grzech. 

Żyd.10:32 ______________________  
MANNA - 23 MARCA 
---------------------- 
Najsilniejsi bracia potrzebują pomocy, zachęty i wsparcia drugich. Pan tak urządził, ażebyśmy 
nie czuli się całkowicie samowystarczalnymi i nawet nasze właściwe oparcie się na Panu wydaje 
się także wymagać współpracy, zachęty, sympatii i miłości współpracowników winnicy. Czyż nie 
podziela tego zdania ten, kto ponosił pewne trudy i "upalenie dnia" w służbie Ewangelii? Tu 
zatem jest sposób, dzięki któremu liczne jednostki spośród drogiego ludu Pańskiego, które nie 
mają największej liczby talentów czy sposobności służby, mogą stać się współpracownikami i 
pomocnikami w dziele Ewangelii. 
---------------------- 

Żyd.10:33 Uczestnikami=> Możebne, iż to stanowi wszystkie cierpienia, jakie są wymagane od ludu 
Bożego. 
Obchodzono=> Źle. Którym urągano dla Prawdy. 
 
Zobacz w.32 - MANNA 

Żyd.10:34 Majętność=> Licząc w to i dobre imię w świecie. 

Żyd.10:36 Wam trzeba=> W ciągu tego czasu, w którym Bóg dozwala na grzech i sprzeciwianie się Jego 
woli. 
Cierpliwości=> Greckie słowo "hupomone" znaczy: ustawiczne znoszenie z radością. 
Wolę Bożą czyniąc=> By posiąść doskonałą miłość. 
______________________  
MANNA - 23 LISTOPADA   
-------- 
Widzimy tu, że pełnienie Boskiej woli nie jest jedyną próbą. Po osiągnięciu tego stanu, tej cechy 
charakteru w naszych sercach, w naszej woli (jeśli w ciele, to częściowo), powinniśmy przez 
cierpliwą wytrwałość utrwalić Boską sprawiedliwą wolę jako prawo w swoich sercach, jako 
zasadę życia we wszystkich okolicznościach i warunkach. Tylko wtedy, nie wcześniej, będziemy 
w stanie serca nadającym się do Królestwa. Apostoł Jakub mówi: "Doświadczenie wiary waszej 
sprawuje cierpliwość [cierpliwą wytrwałość]", to znaczy, że jeśli nasza wiara wytrzyma tę próbę, 
to wyrobi w naszych charakterach cierpliwą wytrwałość. Inaczej, jeśli nie osiągnęliśmy cierpliwej 
wytrwałości, to znaczy, że nasza wiara nie wytrzymała próby należycie, że nie nadajemy się do 
Królestwa.   
-------- 

Żyd.10:37 A oto ten=> "Bóg pokoju zetrze szatana pod nogi wasze w rychle", Rzym.16:20. "Tysiąc lat 
przed oczami Twymi są jako dzień wczorajszy", Psalm 90:4. 



Żyd.10:38 Sprawiedliwy=> Musi żyć przeciwnie do zwyczaju świata, który postępuje według widzenia i 
według pożądliwości ciała. 
Z wiary żyć=> "Nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne", 2 Kor.4:18. 
A jeśliby kto=> Co był rzeczywiście lub poczytalnie przyprowadzony do doskonałości, to "żaden, 
który by przyłożył rękę swoją do pługa (do pracy Pańskiej), a oglądałby się wstecz, nie jest 
sposobny do Królestwa Bożego", Łuk.9:62. 
Schraniał=> By uniknąć złożenia ofiary uczynionej przy swoim przymierzu, lub oddalał się od 
Boga przez bojaźń, że Pan Bóg zapomniał go w jego doświadczeniach, lub okazanie niechęci 
dalszego poddawania się pod proces polerowania. Najprzód może przez wzdychanie za 
dawnymi rzeczami, następnie przez chęć pogodzenia lub przystosowania prawdy na korzyść 
żądzy upadłej natury, a ostatecznie zupełne poddanie się złemu. 
Dusza moja=> Boga Jehowy "psyche", czyli istoty obdarzonej czuciem. 
______________________  
MANNA - 15 MARCA 
---------------------- 
Sprawiedliwy z wiary żyć będzie=> To, że przez wiarę otrzymujemy pierwszy impuls życia nie 
wystarcza. Przeszedłszy w ten sposób z śmierci do życia, musimy trwać w odbieraniu i 
przyswajaniu duchowego pokarmu, ażebyśmy przez niego mogli urosnąć. Musimy postępować 
według wiary i poddawać się kierownictwu Ducha Świętego przez Słowo Prawdy. Życie z wiary 
jest sprawą osobistą, tak w odniesieniu do serca, jak i głowy. Jest ono czymś więcej, aniżeli 
przyjęciem doktryn, które uznajemy za biblijne i dlatego prawdziwe, jest przyswajaniem sobie 
tego, o czym przekonaliśmy się, że jest Prawdą. W ten sposób zasady Prawdy stają się naszymi 
zasadami a jej obietnice naszym natchnieniem. 
---------------------- 
______________________  
MANNA - 8 KWIETNIA 
---------------------- 
jeśliby się kto schraniał, nie kocha się w nim dusza moja=> Schranianie się może być 
początkowo bardzo nieznacznym zejściem z wąskiej drogi ofiary, może być tylko oglądaniem się 
wstecz, żałowaniem rzeczy opuszczonych, może być zwolnieniem szybkości w wyznaczonych 
dla nas zawodach, a następnie, w przejawianiu skłonności do nieznacznego kompromisu wobec 
Prawdy na rzecz pragnień upadłej natury. W ten sposób, przygotowuje się drogę podstępom 
kusiciela, który szybko dostrzega nasze słabe strony i wykorzystuje je w sposób 
najodpowiedniejszy w naszym wypadku. Subtelnymi błędami zaćmiewa rozsądek, cielesnemu 
umysłowi przedstawia przyjemne powaby noszące pozory sprawiedliwości. I, prawie 
niepostrzeżenie, dusza zapomina o "pierwszej miłości" do Pana oraz pierwszej gorliwości w 
Jego służbie. Porwana prądem oddalającym ją od Prawdy i jej ducha, nie jest dłużej prowadzona 
przez świętego Ducha Bożego. 
---------------------- 

Żyd.10:39 Lecz my=> Ty i ja. Dobra ilustracja rozumnego podania myśli. 
Schraniają=> Grzesząc dobrowolnie. 
Ku zginieniu=> Wtórej śmierci. 

Żyd.11: 1 Gruntem=> Podstawą. 
Dowodem=> Przekonanie. 

Żyd.11: 4 Wiarą=> Najprzód starał się poznać zmysł Pański w danej sprawie. 
Abel=> Wyobraża Izaaka, Jakuba, duchowego Izraela i klasę pszenicy. 
Niżeli Kain=> Wyobraża Izmaela, Ezawa, cielesnego Izraela i klasę kąkolu. 

Żyd.11: 5 Podobał się Bogu=> Był usprawiedliwiony do społeczności z Bogiem, lecz nie do żywota 
wiecznego. 

Żyd.11: 6 Bez wiary=> Bez wyrozumienia i bez przyjęcia Boskich obietnic. "To jest zwycięstwo, które 
zwyciężyło świat, wiara nasza", 1 Jana 5:4. "Będąc usprawiedliwieni z wiary pokój mamy z 
Bogiem", Rzym.5:1. Jest to naszym przywilejem prosić Boga o pomnożenie naszej wiary, zaś z 
naszej strony mamy dowiadywać się jakie są Boskie obietnice i stosować je do siebie jako swoje 
własne. 
Przystępując do Boga=> W modlitwie. 
Musi wierzyć=> Inne modlitwy nie mogą być wysłuchane. 
Jest Bóg=> Sam przez się egzystujący. "Ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy", Jan 3:33. 
______________________  
MANNA - 25 KWIETNIA 
----------------------  



Według wiary twojej niechaj ci się stanie, zdaje się być metodą postępowania Pana ze 
wszystkimi, którzy są Jego uczniami, od początku aż do końca ich chrześcijańskiego życia i 
doświadczeń. Wierzymy, kiedy zdaje się, że Pan nas nie dostrzega. Wierzymy zatem, kiedy 
wszystko zdaje się przebiegać pomyślnie w naszych duchowych i doczesnych sprawach, 
wierzymy, kiedy bieg wydarzeń i działania sił zdaje się być przeciwko nam. Tym, co zwycięża 
świat, jest wiara, zdolna we wszystkich sytuacjach spoglądać na Pana z zupełną ufnością w 
Jego dobroć i wierność a także zdawać sobie sprawę, że zgodnie z Jego obietnicą, ostatecznie 
wszystko będzie współdziałało dla naszego dobra, ponieważ jesteśmy Jego ludem. 
---------------------- 

Żyd.11: 7 Korab=> Typ na Chrystusa i moc, jaka się w Nim znajduje dla rozmnożenia i przemienienia 
ludzkości. 

Żyd.11: 8 Miał wziąć=> Lecz Abraham nie otrzymał w owym czasie. 
I wyszedł=> Prawdopodobnie ku wielkiemu niezadowoleniu jego krewnych. 
Nie wiedząc dokąd=> W tym względzie wyobraża doświadczenia prawdziwego Kościoła Bożego 
przy wyjściu z mistycznego Babilonu, z nominalnych kościołów. 

Żyd.11: 9 Mieszkając w namiotach=> Podróżował, nie osiedlił się jako właściciel. "Czasu mieszkania 
synów izraelskich, którego mieszkali w Egipcie było czterysta trzydzieści lat", 2 Moj.12:40. 

Żyd.11:10 Oczekiwał miasta=> Nowego Jeruzalemu, klasy królewskiej. "Oglądał dzień (tysiącletni dzień) 
mój (wiarą) i radował się", Jan 8:56. 
Mającego grunty=> Dwunastu apostołów. Trwałość oparta na zasadach sprawiedliwości. 

Żyd.11:13 Z daleka upatrując=> Poza teraźniejszym życiem. 

Żyd.11:15 Wyszli=> Z Chanaanu. 
Wrócić się=> Gdy dowiedzieli się, że Pan Bóg nie był jeszcze gotów do wypełnienia Swoich 
obietnic. 

Żyd.11:16 Lepszej żądają=> Mieszkanie pod sprawiedliwszymi warunkami. 
Niebiańskiej=> Z duchowymi prawami. 
Miasto przygotował=> Nie literalne miasto, ale Królestwo Boże. 

Żyd.11:17 Ofiarował Izaaka=> Wyobraża ofiarę Chrystusa. 

Żyd.11:20 Izaak błogosławił Jakuba=> Było konieczne, aby figuralny Izaak był figuralnie ofiarowany i 
figuralnie wzbudzony z umarłych, zanim mógł błogosławić. 

Żyd.11:22 Swoich kości=> Cielesny Izrael mylnie wyobrażał sobie, że zachowanie ciała potrzebne jest do 
zmartwychwstania. 

Żyd.11:23 Od rodziców=> Którzy prawdopodobnie przedtem prosili Boga, ażeby życie dziecięcia mogło być 
zachowane. 

Żyd.11:31 Wszetecznica Rachab=> Wyobraża klasę Wielkiego Grona. 

Żyd.11:32 O Dawidzie=> Którego dusza (istota) do tej pory jest w sheolu, w piekle, w grobie. 

Żyd.11:35 Odbierały umarłych=> Nie rzeczywiście, ale przez wiarę (co należy do przyszłości). 
Nie przyjąwszy=> Niecnych warunków, które spowodowały niewierność Bogu. 
Wybawienia=> Greckie słowo "apolutrosis". Jest to jedno miejsce, gdzie ten wyraz jest zwykle 
niewłaściwie tłumaczony. Najwłaściwiej byłoby tłumaczyć: odkupienie. 
Lepszego zmartwychwstania=> Przebudzenia zmarłych proroków do natychmiastowej ludzkiej 
doskonałości. 

Żyd.11:37 Piłą przecierani=> Jest podanie, że Izajasz prorok był piłą przecięty. 

Żyd.11:39 A ci wszyscy=> Klasa czerwonej jałowicy, ojcowie święci i licząc w to Enocha. 
Świadectwo=> Pochwałę, że podobali się Bogu. 
Przez wiarę=> Przeto usprawiedliwieni, uwolnieni od Zakonu Przymierza, co jest pokazane, że 
czerwona jałowica nigdy nie była pod jarzmem. 
Obietnicy=> Błogosławieństw obietnicy, wypełnienia obietnic głównych błogosławieństw. "I nie 
dał mu (Bóg) dziedzictwa w niej i na stopę nogi, choć mu ją obiecał dać", Dz.Ap.7:5. 

Żyd.11:40 Coś lepszego=> Wyższą chwałę, niebiańskie powołanie, do którego ojcowie święci nie byli 
powołani, by się stali częścią "korzenia", gdyż "najmniejszy w królestwie niebiańskim większy 
jest niżeli starożytni święci", Mat.11:11. Klasa niebiańska jest pierwsza w czasie i stanowisku. 
O nas=> Nowe Stworzenie, Chrystus - Głowa i Ciało. 
Aby oni=> Pokorni ojcowie: Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy święci prorocy. 
Bez nas=> Zwycięzców z wieku Ewangelii. 
Nie stali się doskonałymi=> Aż cierpienia Chrystusowe dopełnią się, ponieważ błogosławienie 
wszystkich innych klas ma przyjść przez uwielbiony Kościół Boży. 

Żyd.12: 1 Obłok świadków=> Greckie słowo "marturon". Męczennicy, którzy dali dobre świadectwo o Bogu 
i sprawiedliwości. 
Bierzmy w zawodzie=> Przeciwnie do tych, co "siedzą" w ciemności, byśmy mogli dobiec do 
celu. Nagroda wysokiego powołania nie była dla opieszałych chrześcijan. 



Cierpliwość=> Greckie słowo "hupomone" znaczy: wesołe, ustawiczne znoszenie. Powodzenie 
nasze będzie w stosunku, na ile nie miłujemy rzeczy światowych. Oddaliliśmy od siebie grzechy, 
zgromadzamy się z ludem Bożym i badamy Słowo Boże. 
______________________  
MANNA - 11 MARCA 
---------------------- 
Wy, którzy dostrzegacie nagrodę dla powołanych przez Jehowę i którzy usiłujecie biec do celu, 
"przepaszcie biodra wasze prawdą", wzmocnijcie swoje wysiłki i obwarujcie swoje cele, 
odnówcie postanowienia, podwójcie czujność, odrzućcie ciężary niepotrzebnych doczesnych 
trosk, pomnóżcie gorliwość i, jak Apostoł zaleca, bieżcie cierpliwie w przedstawionych wam 
zawodach. Biegnijcie, nie jak ktoś kto się męczy na próżno, ale jak ten, który ma przed sobą cel i 
jest zdecydowany w żarliwym wysiłku uczynić pewnym swoje powołanie i wybór. 
---------------------- 

Żyd.12: 2 Patrząc na Jezusa=> A nie na własne słabości i niedoskonałości. "Nie patrzmy na rzeczy 
widzialne, ale na niewidzialne", 2 Kor.4:18. 
Wodza=> Jezusa, który rozpoczął. 
Dokończyciela=> Ostateczny wykonawca Planu Bożego. 
Dla radości=> Posłuszeństwa Ojcu w odkupieniu i przywróceniu rodzaju ludzkiego do Niego oraz 
otrzymania udziału w Boskiej naturze, przyprowadzając wielu synów do chwały, będąc Głową 
Nowego Stworzenia. 
I usiadł na prawicy=> Jako skutek posłuszeństwa Ojcu. Miejsce głównej łaski i mocy. 
Stolicy=> Władzy i panowania. 

Żyd.12: 3 Uważajcie=> Badaj i zauważ Jezusa postępowanie. 
Podejmował sprzeciwianie=> Cierpiał wrogość, bo "miłość jest długo cierpliwa", 1 Kor.13:4. Był 
biczowany, policzkowany, opluty, przebity. 
Osłabli=> W czynieniu dobrze lub w cierpliwości. Greckie słowo "kamno", jak w wyrażeniu: 
"modlitwa wiary uzdrowi chorego". 
________________________ 
MANNA - 5 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
O, jak wielu spomiędzy prawdziwych dzieci Bożych zmęczyło się, osłabło w swoich umysłach i 
znalazło się w niebezpieczeństwie utracenia najwyższej nagrody, dlatego, że przestało myśleć, 
studiować, rozumieć, brać pod uwagę Pana oraz to, co On wiernie znosił ze strony opozycji! 
Gdyby wzięli pod uwagę Jego doskonałość i fakt, że przedstawione przez Niego światło, nie 
docenione, świeciło w ciemności, to spodziewaliby się, że światło, które w nich świeci nie będzie 
także docenione. Gdyby wzięli pod uwagę to, że Pan cierpiał pod każdym względem 
niesprawiedliwie w imię sprawiedliwości i wtedy zastanowili się nad własnym niedoskonałym 
postępowaniem, nawet w najlepszych intencjach, wzmocniliby się w ponoszeniu trudów jako 
dobrzy żołnierze, nie ulegali zmęczeniu w dobrem i nie słabli wobec opozycji. 
---------------------- 

Żyd.12: 4 Aż do krwi=> Jak było z Jezusem. 

Żyd.12: 7 Znosicie karanie=> Dla usunięcia co niedobrego, a rozwijane owoce ducha. 
Nie karał=> "Kto rózgi żałuje, ma w nienawiści syna swego", Przyp.Sal.13:24. 
______________________  
MANNA - 20 STYCZNIA 
---------------------- 
Charakteru nic można zupełnie rozwinąć bez doświadczeń. On jest jak roślina: najpierw jest 
bardzo delikatny, wymaga obfitości słonecznego światła miłości Bożej, częstego podlewania 
deszczem Jego łaski, znacznego doskonalenia przez stosowanie wiedzy o Boskim charakterze, 
stanowiącej dobrą podstawę wiary i natchnienie do posłuszeństwa. A wówczas, w taki sposób 
rozwinięty pod wpływem tych sprzyjających warunków, jest gotowy do poddania się procesowi 
oczyszczania i zdolny znosić pewne trudy. I stopniowo, w miarę jak rozwija się siła charakteru, 
zastosowane do niego próby służą jedynie do rozwinięcia większej siły, piękności i łaski, aż 
ostatecznie charakter jest utwierdzony, rozwinięty, ustalony, udoskonalony - przez cierpienia. 
---------------------- 

Żyd.12: 8 Bez karania=> Ćwiczenia, strofowania. 
Którego wszyscy=> Prawdziwi synowie Boży. 
Są uczestnikami=> Niektórzy przez spojrzenie na nich, inni przez słowo uwagi, zaś inni przez 
chłostę, a niektórych ustawicznie trzeba karcić. Sądząc po tej zasadzie można wnosić, że 
niektórzy byli wiernymi aż do śmierci przez przeciąg wieku Ewangelii. 



Bękartami=> Dzieci nieprawe roszczące prawo być dziećmi Bożymi, lecz w rzeczywistości 
zostali spłodzeni przez błąd, a nie przez Prawdę. 
A nie synami=> Wszyscy synowie muszą mieć sposobność, by mogli okazać zwycięstwo, 
udowodnić swoją wierność i rozwijać miłość dla biednego świata. 

Żyd.12:11 Owoc spokojny=> "Ucisk sprawuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie 
nadzieję", Rzym.5:3,4. 
Wyćwiczeni=> Tym sposobem są przygotowani do nader obfitej i wiecznej ważności chwały. 
______________________  
MANNA - 16 CZERWCA 
---------------------- 
Dzięki takiemu karaniu dusza dojrzewa do tkliwej uległości, mówiącej spokojnie: mogę wykonać 
wszystko, znieść wszystko, przez Chrystusa, który mnie wzmacnia. I w miarę jak stopniowo 
żużel starej natury bywa niszczony, a złoto staje się coraz bardziej widoczne, tak te cenne dusze 
stają się coraz droższe ich miłującemu Panu. Są dla Niego tak drogimi, że w każdym utrapieniu 
jest bliżej nich ze Swą podtrzymującą łaską i Swą dodającą otuchy obecnością. Najgłębsze 
ciemności smutku wywołują wspomnienia najbardziej uświęcających chwil, w których Jutrzenka 
świeciła najjaśniej. 
---------------------- 

Żyd.12:13 Chromego=> Skażonego przez grzech. 
Nie ustąpiło=> Z drogi sprawiedliwości. 

Żyd.12:14 Pokoju naśladuj=> Albowiem "błogosławieni pokój czyniący". 
I świętobliwości=> Bo są "błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają", Mat.5:8. 

Żyd.12:15 Od łaski Bożej=> Od nagrody powołania. 

Żyd.12:16 Wszetecznym=> Upadłym rozpustnikom. 
Sprośnym=> Prostackim, bez czci, nie wierzącym Bogu, którzy raczej wolą rzeczy doczesnego 
żywota. 
Jako Ezaw=> Typ na Izraela i chrześcijaństwo z imienia. 
Za potrawę=> Świat nie posiada pierworództwa, ażeby go mógł sprzedać. To znaczy być "bez 
Boga, nie mając nadziei". 

Żyd.12:18 Ciemności=> Figuruje straszne rzeczy i widok okropnej sceny przy końcu tego wieku. 

Żyd.12:19 Dźwięku trąby=> Typ na siódmą trąbę, trąbę Bożą, trąbę ostateczną, trąbę jubileuszową oświaty 
i wolności dla narodów. 
Głosu słów=> Typ na głos Boży mówiący do ludzi w gniewie i popędliwości, którą wyleje na nich 
w dniu pomsty w narodach. 

Żyd.12:20 Kamienowanie=> Wyobraża zniszczenie wszystkiego cokolwiek by sprzeciwiało się 
ustanowieniu Królestwa Bożego. 

Żyd.12:21 Tak straszne=> Wstrząsające i przejmujące bojaźnią. "Strachy i znaki wielkie z nieba będą", 
Łuk.21:11 w czasie wielkiego ucisku, który się zbliża. 

Żyd.12:22 Aleście przystąpili=> "Byli niejakimi pierwiastkami stworzenia Jego", Jakub 1:18. 
Spisani w niebie=> Jako członkowie klasy Oblubienicy Chrystusowej, będący na próbie, których 
imiona mogły być wymazane, jeżeli okazałyby się niewiernymi swemu powołaniu. 
I do Boga=> Stwórcy wszechświata. 

Żyd.12:24 Nowego Testamentu=> Nowe Stworzenie nie podpada pod Prawo Zakonu wyobrażone przez 
Agarę, ani Nowe Przymierze wyobrażone przez Keturę, lecz podpada pod pierwotne Przymierze 
Wieczne wyobrażone przez Sarę. Przymierze Restytucji należy zupełnie do Tysiąclecia. 
Krwi odkupienia=> Oddanie życia przez Chrystusa opłaciło okup. 
Lepsze rzeczy=> Odkupienie. Pokój zamiast pomsty. 

Żyd.12:25 Odwrócimy się=> Potem, gdyśmy Go raz uznali. 

Żyd.12:26 Jeszcze raz=> Ostatecznie, raz na zawsze tego dokonam. 
Poruszę=> W czasie wielkiego ucisku. 
Nie tylko ziemią=> Społeczeństwem, w którym to czasie pokolenia ziemi będą na Niego 
narzekać. 
Ale i niebem=> Poruszy Bóg. Czyli siłami duchowych władz, kościelnictwem. 

Żyd.12:27 Rzeczy chwiejących=> Wszystko co grzeszne i przeciwne woli Bożej będzie usunięte. 
Są uczynione=> Sfabrykowane, fałszywe, nieprawdziwe. 
Aby te=> Rzeczy prawdziwe i sprawiedliwe pozostały w przyszłości. 
Nie chwiejące=> "Pan jest po prawicy mojej, nie będę wzruszony", Psalm 16:8. "Oni (lud Boży) 
zbiorą z królestwa Jego wszystkie zgorszenia (aby ich potem już nie było nigdy)", Mat.13:41. 
Aby pozostały=> To pokazuje, że ktokolwiek nie należy do prawdziwego Kościoła upadnie. 
"Padnie po boku twym tysiąc", Psalm 91:7. 

Żyd.12:28 Przyjmując Królestwo=> My, którzy przeczuwamy przyjęcie do rodziny Bożej. 



Żyd.12:29 Ogniem trawiącym=> Które zmiotą wszelkie błędy podczas wielkiego ucisku. Bo "On nie może 
patrzeć na grzech" i "straszna jest rzecz wpaść w ręce Boga żywego", Żyd.10:31. 

Żyd.13: 2 Niektórzy=> Bezwątpienia, że tu odwołuje się do Abrahama, który przyjął w gościnę Pana i 
dwóch aniołów. 
Ku gościom=> Dzielić się z przyjaciółmi tym, na co kogo stać, lecz nie można pozwolić, by nas 
stale nachodzili. 

Żyd.13: 4 Uczciwe jest=> Jest to Boże Prawo, jednak nie jest zalecane "świętym" z wyjątkiem naturalnej 
potrzeby. "Wezwany był Jezus i uczniowie Jego na ono wesele", Jan 2:2. 

Żyd.13: 5 Zadawalajcie się=> Przykład i rada świętych powinna być zachętą do dobrowolnego poddawania 
się i zadowolenia. 
Tym co macie=> To jednak nie znaczy, że nie byłoby właściwe korzystać z tego, co opatrzność 
zsyła dla polepszenia naszych warunków bytu. 
Ani cię opuszczę=> "Nie bój się, Jam tarczą twoją i nagrodą". 
_____________________  
MANNA - 22 LUTEGO 
---------------------- 
Modlitwy samolubne są zbyt kosztowne. Jedni osiągnęli bogactwo a stracili Prawdę i możność 
służenia jej. Drudzy odzyskali zdrowie tylko po to, aby się przekonać, że otrzymali inne 
doświadczenia nie mniej surowe. Inni natomiast odzyskali swoich bliskich z objęć śmierci, ażeby 
potem wyrazić przekonanie, że lepiej byłoby, gdyby Bóg nie wysłuchał ich prośby lub że raczej 
lepiej byliby zrobili, gdyby przyjęli Pańską mądrość i opatrzność z zadowoleniem, cierpliwie. 
Duchowi Izraelici powinni mądrze korzystać z tych rzeczy, które leżą w ich zasięgu, przyjmując 
wszystko jako dary Boże z dziękczynieniem. Ich prośby jednak powinny być zanoszone o dary 
duchowe, łącznie z cierpliwą wytrwałością i zadowoleniem serca. 
---------------------- 
______________________  
MANNA - 24 MARCA 
---------------------- 
Dlaczego więc mamy się lękać o to, co człowiek mógłby nam uczynić lub martwić się o dzieło 
Pańskie, jak gdyby szatan albo inna zła siła mogła nad nim zatriumfować? Tym niemniej jednak, 
okażmy swoją pobożność, nie tylko w gorliwości, ale także w roztropności i postępujmy w 
Pańskiej służbie tak, jak gdyby cała odpowiedzialność spoczywała na nas, lecz w naszych 
sercach uznawajmy, że cały ciężar i odpowiedzialność spoczywa na Panu. Już dawno temu ktoś 
powiedział: "Jestem nieśmiertelny, dopóki trwa moja praca", a my możemy polegać, iż do 
pewnego stopnia to powiedzenie jest prawdziwe w od niesieniu do wszystkich zaangażowanych 
w Pańskiej służbie, gdyż "Droga jest przed oczyma Pańskiemi śmierć świętych jego". 
---------------------- 

Żyd.13: 6 ______________________  
MANNA - 18 GRUDNIA   
-------- 
Aby właściwie postępować w życiu, posiadać zdolność przyjmowania życiowych prób i trudności, 
w miarę ich następowania i to przyjmowania ich we właściwym duchu, którym Bóg kieruje - w 
duchu radującym się w utrapieniach i traktującym takie doświadczenia za radosne - należy się 
pozbyć wszelkiego strachu przed człowiekiem, strachu, który obezwładnia. Instrukcja naszego 
Pana brzmi: Bójmy się Jehowy, a nie śmiertelnych ludzi. Sprawiedliwi są śmiali jak lwy, łagodni 
jak gołębie i cisi jak jagnięta. To szczególne połączenie powinno znamionować każdego 
chrześcijanina i wątpimy czy można je znaleźć gdzie indziej.   
-------- 

Żyd.13: 7 Pamiętajcie=> Bacząc na ich zachowanie się, naśladujcie wiary. 

Żyd.13: 8 Chrystus na wieki=> Z tego powodu mamy ustawiczną podstawę dla naszej "zupełności wiary", 
Żyd.10:22. 

Żyd.13:10 Mamy ołtarz=> Wiarę w ofiarę okupu złożonego na Golgocie. 

Żyd.13:11 Za grzech=> Jako ofiara za grzech. 
Palono=> Wyobraża stałe poddawanie się pod ogniste doświadczenia i cierpienia. 
Za obozem=> Zniszczone jako rzecz podła w oczach świata. Wyobraża zniszczenie, na które 
świat został skazany w Adamie, a z którego ostatecznie zostanie wyswobodzony przez ofiarę 
Chrystusa. 

Żyd.13:12 Własną krwią=> "Odkupiłeś nas Bogu przez krew", Obj.5:9. 

Żyd.13:13 Za obóz=> Na zupełne zniszczenie i zapomnienie ludzkich nadziei. 

Żyd.13:14 Miasta szukamy=> Nowego Jeruzalemu na duchowym poziomie, uwielbiony Kościół. 

Żyd.13:17 Bądźcie posłuszni=> Starszym, wybranym przez głosy całego zboru. 



Żyd.13:20 Wywiódł od umarłych=> Gdy dopełnił swojej ofiary. Jezus Chrystus nie mógłby wzbudzić 
samego siebie z grobu. 
Przymierza=> Które zostało zapieczętowane, uczynione ważnym przez Jego śmierć. 

Jak. 1: 1 Dwunastu pokoleniom=> Wszystek Izrael reprezentowany w Palestynie. 

Jak. 1: 2 Za radość miejcie=> Nie należy uważać doświadczeń za dowód niełaski Bożej, gdyż "utrapienia 
teraźniejszego czasu nie są godne onej przyszłej chwały, która ma się objawić w nas", 
Rzym.8:18. 
_____________________  
MANNA - 21 LISTOPADA   
-------- 
Bez wątpienia wszyscy często życzymy sobie, by wszelkie próby skończyły się i żebyśmy zostali 
przyjęci w poczet zwycięzców, lecz cierpliwość, wiara i ufność muszą w naszych sercach 
dokonać dzieła oczyszczenia, czyniąc nas dojrzałymi, chętnymi i posłusznymi Panu. Niech dobre 
dzieło postępuje. Cieszmy się, jeśli nasze próby nauczyły nas różnorodnych lekcji, które okazały 
się dla nas pożyteczne, a ich celem było wzmocnić nasz charakter, umocnić w Prawdzie i 
sprawiedliwości, powiadomić o własnych słabościach i skłonić do podjęcia przeciwko nim 
większych środków ostrożności. Nawet te konflikty, które przyniosły tylko częściowe zwycięstwa, 
były zapewne dla naszego dobra. Nawet w sytuacjach, w których ponieśliśmy zupełne fiasko, 
wynik mógł stanowić wzmocnienie charakteru, krystalizację decyzji do większej gorliwości w 
wypadku ponownej próby i pokorę serca przed Panem w modlitwie.   
-------- 

Jak. 1: 3 Cierpliwość=> Greckie słowo "hupomone", radosne i wytrwałe znoszenie doświadczeń. 

Jak. 1: 4 A cierpliwość=> "Ucisk cierpliwość sprawuje", Rzym.5:3. 
_____________________  
MANNA - 12 LUTEGO 
---------------------- 
Bez praktykowania zalety cierpliwości nie można uczynić ani jednego kroku postępu. Żadna też 
łaska piękniej nie zdobi charakteru chrześcijanina, nie zdobywa uznania sumienia świata, nie 
wielbi Boga wszelkiej łaski, Boga, którego Prawda jest jej natchnieniem. Jest to łagodność 
nieskwapliwa, poważnie usiłująca iść naprzód, pomimo opozycji ludzkiej niedoskonałości i 
słabości, starająca się w gorliwym wysiłku odzyskać Boskie podobieństwo. Jest powolna do 
gniewu i pełna miłosierdzia. Jest szybka w przestrzeganiu ścieżek prawdy i sprawiedliwości i 
natychmiastowym wstępowaniu na nie, pomna własnych niedoskonałości i współczująca innym 
w ich niedoskonałościach i brakach. 
---------------------- 

Jak. 1: 5 Brak mądrości=> Jak właściwie służyć Bogu, jak postępować z nierozumnym towarzyszem. 
"Początkiem wszystkiego jest mądrość, nabywajże ją", Przyp.Sal.4:7. 

Jak. 1: 6 Niech prosi=> Lecz tylko o takie rzeczy, jakie są obiecane w Słowie Bożym. 
Z wiarą=> Bo "bez wiary nie można podobać się Bogu", Żyd.11:6. 
Wałowi morskiemu=> "Morza już więcej nie było", Obj.21:1. Czyli nie będzie nikogo, kto by w 
przyszłości był pod religijną kontrolą kościelną. 

Jak. 1: 8 Umysłu dwoistego=> Taki, który stara się ustawicznie usunąć różnicę między umysłem 
Chrystusa, a umysłem ciała. Klasa Wielkiego Grona. 
Niestateczny jest=> Niezgodny, niezadowolony z siebie i nieprzyjemny Bogu. 
W drogach swoich=> "Nie możecie służyć Bogu i mamonie", Mat.6:24. 

Jak. 1:12 Znosi pokuszenie=> "Pan Bóg wasz doświadcza was, jeśli wy miłujecie Pana, Boga waszego ze 
wszystkiego serca waszego i ze wszystkiej duszy (istoty) waszej", 5 Moj.13:3. 
Koronę żywota=> "Bądź wiernym aż do śmierci, a dam ci koronę żywota", Obj.2:10. "Zatem 
odłożona mi jest korona sprawiedliwości", 2 Tym.4:8. "A gdy się okaże On Książę pasterzy, 
odniesiecie niezwiędłą koronę chwały", 1 Piotra 5:4. 
_____________________  
MANNA - 9 GRUDNIA   
-------- 
Gdybyśmy mogli zachować w pamięci fakt, że każda próba, każde prześladowanie, każda 
trudność życiowa doświadczająca tych, którzy zawarli przymierze ofiary z Panem, jest 
zamierzona w celu sprawdzenia ich, wypróbowania ich miłości, przekonania się czy ich 
charaktery są, czy nie są utrwalone, zakorzenione i utwierdzone w sprawiedliwości, zbudowane 
na miłości, to wszystkie te próby, trudności oraz pokusy ujrzelibyśmy w nowym świetle, co 
pomogłoby nam bardzo w bojowaniu dobrego boju wiary i odniesieniu zwycięstwa. Gdybyśmy 
sobie powiedzieli, że jeżeli na podstawie tych małych prób Pan sprawdza moją miłość i oddanie 
się Jemu, to z pilnością je wykorzystam jako sprzyjające sposobności do zademonstrowania 



memu Panu pełni swej miłości i oddania się Jemu i Jego sprawie bez względu na to czy to będą 
drobiazgi, czy sprawy ważne.   
-------- 

Jak. 1:13 Bywa kuszony=> Gdy dobre wydaje się złem, a złe dobrem. 
Być kuszony=> To nie Pan Bóg kusił Jezusa, "gdy był zawiedziony na puszczę, aby był 
kuszony", Mat.4:1. 
_____________________  
MANNA - 25 LISTOPADA   
-------- 
Istnieje różnica między pokusami, które nasz Ojciec uznaje za właściwe, a pokusami, które 
pochodzą od przeciwnika. Te pierwsze są próbami lojalności wobec Boga i zasad 
sprawiedliwości, są zamierzone jako błogosławieństwo oraz pomoc dla tych wszystkich, którzy 
tym pokusom się przeciwstawiają, a którzy w ten sposób okazują swoją lojalność wobec 
sprawiedliwości. Pokusy od szatana, przeciwnie, są w naturze pułapkami i sidłami do 
popełniania zła i grzechu, pokusami przeciwstawiającymi dobro za zło, a zło za dobro, światło za 
ciemność, a ciemność za światło. W takim znaczeniu, fałszywego przedstawiania lub usidlania, 
Bóg nikogo nie kusi.   
-------- 

Jak. 1:14 Od własnych pożądliwości=> Bogactw, władzy, zemsty. 

Jak. 1:15 Pożądliwość=> Samolubne pragnienia jakiego bądź rodzaju. Zaczyna się od małej, zdradzieckiej 
myśli samolubstwa i ambicji. 
Począwszy=> W umyśle. 
Rodzi śmierć=> A nie wieczne męki. Jest przeciwne teorii uniwersalistów. "Śmierć nie jest 
przyjacielem, lecz wrogiem". 

Jak. 1:17 Nie ma odmiany=> "Ja, Pan, nie odmieniam się", Malachiasz 3:6. 
Ani cienia=> Co się tyczy pierwotnej kary za grzech, lub przygotowania drogi do jej uniknięcia. 

Jak. 1:18 Porodził nas=> Tych do duchowej natury, jacy się znajdują w "świątnicy", czyli w duchowym 
stanie umysłu jako dzieci Boże, a bracia Chrystusa. 
Słowem=> Święci otrzymują pierwszy impuls duchowego życia od Boga przez Jego Słowo. 
Prawdy=> "Poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest Prawdą", Jan 17:17. 
Pierwiastkami=> To Kościół pierworodnych. 

Jak. 1:19 Ku mówieniu=> By opowiadać o rzeczach, z których nie ma się pożytku. 

Jak. 1:20 Sprawiedliwości=> Woli lub umysłu. 

Jak. 1:21 Zbawić dusze=> Bez przyjęcia Słowa Bożego wasze dusze (istota czująca) nie mogą być 
zbawione. 

Jak. 1:22 Słuchaczami tylko=> Zadowalać się jedynie duchowym postępem w zdobywaniu znajomości o 
duchowych rzeczach (bez uczynków) znaczy tyle, co stłuc orzech i upuścić ziarnko. 

Jak. 1:25 Doskonały Zakon=> "Prawo wolności", prawo miłości. Ktokolwiek nie znajduje się pod tym 
prawem jest potępiony, bądź przez pierwotne prawo lub przez Prawo Mojżeszowe. W ciągu 
Tysiąclecia ludzkość będzie żyć pod prawem posłuszeństwa. 

Jak. 1:26 Języka swego=> Który jest wskazówką na stan serca. 
______________________  
MANNA - 20 LUTEGO 
---------------------- 
Język jest wskazówką serca, ponieważ "z obfitości serca usta mówią", zatem język 
nieokiełznany, wyrażający słowa samolubne, zawistne, przykre, chełpliwe i oszczercze, dowodzi, 
iż serce, z obfitości którego te słowa się wylewają, jest sercem nieuświęconym, bezbożnym i 
przejawiającym bolesny brak ducha Chrystusowego. Stąd, wszelkie nabożeństwo takiego serca 
jest próżne, gdyż ono nie jest zbawione ani w tym stanie nie nadaje się do zbawienia. Jednak 
Dobry Lekarz wskazał antidotum dla zatrutej duszy - lek, który, przyjęty zgodnie z przepisami, 
osłodzi zgorzkniałe serce. 
---------------------- 

Jak. 1:27 Niepokalanym być=> Być "bez zmazy lub zmarszczki, albo czegoś takiego (niewłaściwego przed 
Panem)", Efez.5:27. 

Jak. 2: 5 Obrał ubogich=> Ubóstwo bardziej sprzyja do rozwoju pokory, aniżeli jakiegokolwiek rodzaju 
bogactwa. Ubodzy nie mają nic do ofiarowania jak tylko ich wolę, przeto im łatwiej jest 
zastosować się do warunków. 
Które obiecał=> A przeto należą jeszcze do przyszłości. 

Jak. 2: 8 Jako siebie=> Nie mówi: lepiej niż siebie. Chrystus ofiarując siebie za nas, uczynił więcej niżeli 
to przykazanie wymaga. 



Jak. 2:10 Winien wszystkich=> Tym sposobem wszelkie usta zastały zatulone, aby mógł kto rościć prawo 
do żywota i cały świat jest winien przed Bogiem. 

Jak. 2:12 Zakon wolności=> Jedynie miłość może zapewnić zupełną wolność każdemu bez pogwałcenia 
niczyjej wolności. 

Jak. 2:13 Sąd=> Sprawiedliwa kara, wtóra śmierć. 
Nie uczynił miłosierdzia=> Przeciw bratu co popełnił błąd i żałował. 
Przeciw sądowi=> Nie dla braku wymierzania sprawiedliwości, lecz z powodu, iż sprawiedliwość 
została zadowoloną. 

Jak. 2:15 Nieodziani=> W pierwotnym kościele znajdowali się tak bogaci, jak i ubodzy. 

Jak. 2:17 Nie mając uczynków=> Nie wytwarza charakteru. 
Martwa jest=> Utraciła swoją żywotność, zasługę, swoje życie. 
Sama w sobie=> Przez się. Greckie słowo "heautou", jak w wyrażeniu: "iż nie sam od siebie 
mówić będzie". 

Jak. 2:18 Wiarę z uczynków=> Jeżeli czyje życie nie jest w harmonii z jego wiarą, taki hańbi swoją wiarę i 
nie będzie mu dozwolone długo jej trzymać. 
________________________ 
MANNA - 13 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Chociaż ludzie Boży w obecnym wieku nie mają być sądzeni według ich uczynków, ale według 
ich wiary, to jednak uczynki są wymagane. Przez swoje uczynki demonstrujemy wiarę, a 
niedoskonałe uczynki, dzięki Bogu, mogą dowieść Jemu lojalności naszych intencji, naszej woli. 
Jeśli uczynki demonstrują Panu szczerość naszej wiary, to taka wiara nadaje się do przyjęcia 
przez Niego, a my będziemy uważani za doskonałych i zostaniemy nagrodzeni udziałem w 
Królestwie oraz we wszystkich wielkich i cennych rzeczach, które Pan przygotował dla tych, 
którzy Go miłują - nie tylko słowem, ale także uczynkami - dla tych, którzy usiłują życiem 
pokazać, zademonstrować, swoją miłość. 
---------------------- 

Jak. 2:19 Diabli drżą=> Gdyż pojmują, że nie mogą sprostać z wyższą siłą duchową, którą wykonywa 
Chrystus. 

Jak. 2:22 Z uczynkami jego=> Ogólne postępowanie Abrahama odpowiadało jego wierze. 

Jak. 2:23 Był przyjacielem Bożym=> Przywrócony do łaski, którą utracił Adam. 

Jak. 2:24 Z uczynków=> Takie owoce sprawiedliwości, na jakie można się zdobyć, zgodnie z naszą wiarą. 

Jak. 2:26 Bez duszy=> Greckie słowo "pneuma" znaczy: iskra życia, dech żywota, itp. 

Jak. 3: 1 Niewielu będzie=> Nie podejmujecie się nauczania bez uprzedniego zważenia jego 
odpowiedzialności. Mali ludzie jak małe okręty z wielkimi żaglami są w wielkim 
niebezpieczeństwie wywrócenia się, gdy na nie powieje za mocny wiatr popularności i 
powodzenia. 
Cięższy sąd=> Cięższą próbę, cięższe doświadczenie, cięższą karę. Pokusy i odpowiedzialność 
wzrastają z każdym stopniem. Pokazane jest na Piotrze, gdy starał się pouczać Jezusa, że nie 
powinien oddawać się na śmierć. 

Jak. 3: 2 Doskonałym mężem=> Nawet najbardziej uzdolnieni z ludu Bożego mogą czasem zbłądzić 
ustami swoimi. 

Jak. 3: 5 Język jako ogień=> Jest zgubnym i sprawującym wiele kłopotu innym. 

Jak. 3: 6 Taki jest język=> Powoduje niezmierne zapalenie gniewu, nienawiść, złość, walkę i pobudza 
wszystkie upadłe namiętności i pragnienia upadłego człowieka. 
Zapala=> Sprawuje zło, tak jest ważnym w wyobraźni człowieka. Kilka złych słów często 
pobudza wszystkie namiętności tak mówcy, jak i słuchających. 
Bywa z ognia piekielnego=> Greckie słowo "gehenna". Taki stan pochodzi z rozmyślnego złego 
usposobienia, a jeżeli nie zostanie zmieniony, takiego spotka wtóra śmierć. 

Jak. 3: 9 Błogosławimy=> Chwalimy, czcimy językiem. 
Przeklinamy=> Językiem szkodzimy, spotwarzamy, zarażamy tym innych. 

Jak. 3:13 Dobrym obcowaniem=> Szlachetnym postępowaniem z innymi. 

Jak. 3:14 Nie chlubcie się=> Uważając siebie, że jesteście prowadzeni od Boga i kierowani Jego 
mądrością. 
Przeciw prawdzie=> Przez złe przedstawianie nie zwódźcie siebie i drugich. 

Jak. 3:15 Taka mądrość=> Która w samolubstwie szuka własnego zadowolenia, nienawidzi postępu 
innych. 
Ale jest ziemska=> Ustawicznie obniża się niżej, i niżej. 
Jest bydlęca, diabelska=> Ogólna skłonność światowej mądrości jest w tym kierunku. O tym 
przekonała się matka Ewa, że to jest prawdą, gdy wzięła owoc z drzewa, który mógł uczynić 
człowieka mądrym (ale w odpowiednim czasie po próbie). 



Jak. 3:16 Zajątrzenie i zła sprawa=> Można się zawsze tego spodziewać, że będzie niepokój i tumult w 
zgromadzeniu, jeżeli zbór nie będzie czuwał nad spokojem. 

Jak. 3:17 Ale mądrość z góry=> Jest główną rzeczą, która przynosi uszlachetnienie serca, charakteru i 
wiary. 
Jest czysta=> Prawdziwa, uczciwa, szczera, nie służy jako przykrycie samolubstwa, nie godzi 
się z grzechem, lub jakąkolwiek złą sprawą. Zupełnie sprzeciwia się sekretnym podszeptom i 
oszczerstwom. Nie jest mądrość najpierw spokojna, by zagłuszać głos sumienia; jest prostą, bez 
zdrady, szlachetna. 
Potem spokojna=> Pragnie pokoju, zgody, jedności. Nie jest sposobna do kłótni ani hałaśliwego 
usposobienia. 
Nieposądzająca=> Nie jest łatwa do urągań, posądzająca, twarda, okrutna. 
Pełna miłosierdzia=> Lecz jedynie w zgodzie z czystością, pokojem i dobrocią względem tych, 
co nieumyślnie lub w nieświadomości popełnili zło. Nie wymagająca wiele, ale dobrotliwa, 
szczodrobliwa, dobroczynna. Nie pcha się do zwycięstwa nawet dla prawdy tak dalece, iż miało 
by to być szkodliwe, niemiłosierne. 
Owoców dobrych=> Ducha; pokora, cierpliwość, wytrzymałość, braterska dobroć i miłość. 
Powolna=> Bez względu na osoby. Nie przyznająca błędu w bracie dlatego, że jest on bratem, 
lecz strofuje go również z dobrocią i pokorą. Nie pomija ani lekceważy cnót w nieprzyjacielu; jest 
bez uprzedzeń, stronnictwa i sekciarstwa do niego. 
Nieobłudna=> Nie zgadza się, ani sympatyzuje we wszystkim, co jest grzeszne. Nie przybiera na 
siebie zewnętrznego wyglądu dobroci dlatego, że jest miłością, wolną od nienawiści i walki. 

Jak. 4: 2 Nie prosicie=> W modlitwie o pomoc w czasie potrzeby, o przebaczenie w razie upadku, o 
pokorę w zwycięstwie. Nie dziękujecie za przywilej służby, nie zanosicie próśb o więcej 
sposobności służby, nie dziękujecie za prośby i doświadczenia, o sposobności schadzania się z 
tymi, co również wyznają drogocenną prawdę, o gorliwość, dobroć, mądrość, itp. 

Jak. 4: 3 Nie bierzecie=> Miliony modlitw było zanoszonych o wyzdrowienie prezydentów Garfielda i 
McKinley`a. 
Bo źle prosicie=> Nie w harmonii z Boskim planem i postanowieniem. 
Na rozkosze=> Mówi święty Jakub. Dla próżnej chwały lub dla innych samolubnych celów 
czynią, aby przed ludźmi pokazać się jak są dobrzy dla innych. 
______________________  
MANNA - 29 SIERPNIA 
---------------------- 
Nauczmy się właściwie modlić, pracować i mieć właściwą nadzieję. Ale, aby osiągnąć taki stan 
bądźmy skorymi do słuchania, powolnymi do mówienia, szybkimi do posłuszeństwa Słowu 
Pańskiemu i lekcji, której On nam właściwie udzielił a także wobec Jego sposobów instruowania 
nas, prowadzenia i błogosławienia. Bądźmy powolnymi do mówienia Bogu tego, co wolelibyśmy. 
Usiłujmy osiągnąć ten rozwój chrześcijańskiego charakteru, który zawsze nam pozwoli szukać 
nie własnej woli, ale woli i sposobów postępowania naszego Ojca w niebie. 
---------------------- 

Jak. 4: 4 Nie wiecie=> O czym klasa Wielkiego Grona często zapomina. 
Tego świata=> Nie mogłyby się utrzymać gdybyście z nim nie współdziałali czynnie lub biernie w 
jego usposobieniu obmawiania innych. 
________________________ 
MANNA - 8 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Bóg rozmyślnie tak ułożył sprawy, aby Jego lud musiał wybrać: Boską przyjaźń i społeczność 
albo przyjaźń i społeczność świata i którąś z nich stracić. Te rzeczy bowiem, które Pan miłuje, są 
przykre dla ludzi przywiązanych do świata doczesnego, natomiast te rzeczy, które świat miłuje, 
złe uczynki i złe myśli, złe mowy, są obrzydliwością w oczach Pana, a ci, którzy je miłują i 
praktykują tracą społeczność z Nim - oni nie posiadają Jego Ducha. "A jeśli kto Ducha 
Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego". 
---------------------- 

Jak. 4: 5 Ku zazdrości mieszka w nas=> Dobro nie mieszka w ciele naszym. 

Jak. 4: 6 Daje łaskę=> "Pokornych nauczy drogi swojej", Psalm 25:9. Szczególnie o wyrozumieniu Jego 
Słowa. 
Pysznym się sprzeciwia=> Przeceniona osobista wartość musi z czasem powrócić do 
rzeczywistej wartości. 

Jak. 4: 7 Dać odpór diabłu=> Nasze bezpieczeństwo od napaści szatana i złych duchów, jego 
pomocników, zależy od wytrwałości naszej woli. W jego istnienie wielu nie wierzy. 
______________________  



MANNA - 6 SIERPNIA 
---------------------- 
Jeżeli jesteśmy stanowczymi w odrzucaniu od siebie pokus, to rośnie siła naszego charakteru, 
potrzebna nie tylko teraz, lecz także w przypadku późniejszych pokus, co do pewnego stopnia 
wprowadza w zakłopotanie naszego przeciwnika, który widząc stanowczość z naszej strony 
dobrze wie, iż bezcelowe byłyby wszelkie dyskusje w tej sprawie z osobami o silnych 
przekonaniach i charakterach. Gdyby jednak prowadziło się pertraktacje, wynik z pewnością 
byłby korzystny dla przeciwnika a niebezpieczny dla nas, gdyż moglibyśmy zostać przekonani 
jego argumentami, ponieważ, jak Apostoł oświadcza, szatan jest przebiegłym przeciwnikiem, 
lecz "zamysły jego nie są nam tajne". Szybkie i stanowcze posłuszeństwo Słowu i Duchowi Pana 
jest jedynym bezpiecznym sposobem postępowania dla wszystkich braci. 
---------------------- 

Jak. 4: 8 Przybliży ku nam=> "Rozkoszy po prawicy Twojej aż na wieki (nawet w doczesnym życiu)", 
Psalm 16:11. 
Oczyśćcie serca=> Trzymajcie ich w takim stanie, ażeby zawsze starały się czynić wolę Bożą. 

Jak. 4:10 Uniżajcie się=> "Kto się uniża będzie wywyższony", Mat.23:12. 

Jak. 4:12 Zatracić=> "Bójcie się tego, który może ciało i duszę (istotę czującą) zatracić", Mat.10:28, 
pomimo, że wielu w to nie wierzy. 
______________________  
MANNA - 25 LIPCA 
---------------------- 
W harmonii z tą myślą Apostoł Paweł powiedział w pewnym miejscu, że ani świat, ani bracia nie 
są zdolni go sądzić, że tylko Bóg może właściwie sądzić, gdyż czyta serce i zna wszelkie 
warunki oraz próby i słabości, z którymi się walczy. Nawet powiedział "i sam siebie nie sądzę" 
(1Kor. 4:3). Wspaniałym sposobem postępowania jest nie potępianie tych, którzy dowodzą, że 
jako dzieci Pana postępują zgodnie ze swym sumieniem i nie potępianie siebie w podobnych 
okolicznościach. Powinniśmy więc po prostu każdego dnia iść do przodu, czyniąc co możemy 
najlepszego, by kultywować niebiańskie łaski i służyć swemu Mistrzowi, pozostawiając wyniki 
Panu. 
---------------------- 

Jak. 4:13 Kupczyć=> Handlować. Komunizm za dni Apostołów nie był Boskim porządkiem rzeczy. Gdyby 
był, to Jezus swoją matkę powierzyłby takiemu towarzystwu, a nie Janowi. 

Jak. 5: 1 Bogacze=> Którzy sprzeciwiacie się ustanowieniu Królestwa Bożego na ziemi. 
Płaczcie=> Bo proroctwo to wkrótce się wypełni. 

Jak. 5: 2 Bogactwo zgniło=> W wielu krajach przeszło w ręce rządów. Banki państwowe obracają 
majątkami danych krajów. 

Jak. 5: 3 Na ostatnie dni=> W czasie ucisku. 

Jak. 5: 4 Robotników=> I rolników. 
Od was zatrzymana=> Z powodu ich różnych manipulacji giełdowych i przez nie uznanie waluty 
srebra, przez co rolnicy muszą prowadzić konkurencję z krajami, które posiadają walutę srebra, 
zaś sami muszą płacić za wszystko walutą złota, licząc nawet procenty od swoich długów. 
Do Pana Zastępów=> Musi to znaleźć i obudzić w nas sympatię do ludzi poszkodowanych, jeżeli 
mamy stać się odpowiednimi narzędziami w Królestwie Pańskim. 

Jak. 5: 5 Bujaliście=> Czyli rozrzutność. 
Na dzień=> Na wasz dzień. 

Jak. 5: 6 Potępiliście=> Ta sama klasa ludzi, przodkowie obecnych żydowskich finansistów. Ta klasa 
najbardziej jest odpowiedzialną. 
Zamordowaliście=> Sprawiedliwego Chrystusa i wycisnęli życie z niektórych sprawiedliwych. 

Jak. 5: 7 Bądźcie cierpliwi=> Wesołymi i w nadziei "oczekujcie na mnie, mówi Pan", Sofoniasz 3:8. 
Do przyjścia=> Greckie słowo "parousia", obecność Pana w naprawianiu wszystkich spraw w 
sposób sprawiedliwy. 

Jak. 5: 8 Pańskie przyjście=> Greckie słowo "parousia" znaczy: obecność w chwale Jego Królestwa. 

Jak. 5: 9 Nie wzdychajcie=> Nie dodawajcie jeden drugiemu smutku. 
Osądzeni=> Abyście nie byli także karani. 

Jak. 5:10 Cierpliwości=> Greckie słowo "makrothumia" znaczy: długie cierpienie. 
______________________  
MANNA - 10 STYCZNIA 
---------------------- 
Właściwą drogą jest dotąd "wąska ścieżka" samoponiżenia i samozaparcia - ścieżka łagodności 
i pokory - która w tym roku będzie wymagała takiego wysiłku i łaski, jak w minionym, a być może 
większych. Im bardziej bowiem wzrastamy w łasce i wiedzy, tym silniejszymi stają się pokusy, by 



stawać się chełpliwymi, nadętymi, upartymi i aroganckimi. A im wyżej pniemy się w wierze, 
nadziei, miłości i aktywności w Pańskiej służbie, tym bardziej wielki przeciwnik będzie się 
sprzeciwiał naszemu postępowi i tym bardziej jego emisariusze będą nas obmawiać i oczerniać, 
usiłując ogólnie nam szkodzić. 
---------------------- 

Jak. 5:12 Nie przysięgaj=> Napomina, ażeby nie przyjmować takich ślubów, jakie wymagają sekretne 
towarzystwa. 

Jak. 5:14 Choruje kto=> Greckie słowo "astehnos" znaczy: bez sił, moralnie i fizycznie. 

Jak. 5:15 Uzdrowi=> Zbawi. Od potępienia, w którym się znajdował. 
Chorego=> Greckie słowo "kamno", duchowo znużony jak w tekście: "abyście osłabiwszy w 
umysłach waszych nie ustawali", Żyd.12:3. 

Jak. 5:16 Wyznawajcie=> "Przeto wyznawajcie wasze grzechy" - tak jest w starych rękopisach. 
Uzdrowieni=> Greckie słowo "iaomai", moralnie uleczony jak jest w tekście: "i nie nawrócili się, a 
uzdrowiłbym je", Mat.13:15. 
Sprawiedliwego=> Usprawiedliwione i poświęcone dziecko Boże. 
______________________  
MANNA - 24 LIPCA 
---------------------- 
Łączność duchowa z Panem w modlitwie przynosi wzrastające zaufanie w Pański nadzór nad 
naszymi sprawami; wzrastającą wiarę we wszystkie wielkie i kosztowne obietnice Jego Słowa; 
wzrastające uświadomienie sobie Jego kierownictwa w przeszłości i teraźniejszości; wzrastającą 
miłość do wszystkich braci w Chrystusie oraz wzrastającą troskliwość o ich powodzenie i 
duchowy postęp. Tak więc modlitwa jest ściśle i żywo identyfikowana z postępem w sprawach 
duchowych, w rozwijaniu owoców Ducha wobec Boga, braci i wszystkich ludzi. 
---------------------- 

Jak. 5:17 Trzy lata i sześć miesięcy=> Wyobraża brak prawdy podczas 1260 lat przewagi władzy 
papiestwa. 

Jak. 5:19 Od prawdy=> Pismo Święte nie odwołuje się do tych, którzy nigdy nie znali Prawdy. 

Jak. 5:20 Grzesznika=> Brata, który się odłączył od społeczności. Taki, co był pierwotnie z klasy 
Królewskiego Kapłaństwa, lecz się tak odmienił, że ustawicznie źle mówi o swoich 
współkapłanach. 
Od śmierci=> Wtórej śmierci. 
______________________  
MANNA - 8 CZERWCA 
---------------------- 
Kiedy widzimy, jak inni chodzą zakazanymi ścieżkami, drogą przestępców, to aby im pomóc w 
zejściu z tych ścieżek, nie mamy ich naśladować, lecz pokazać im właściwą ścieżkę przez 
utrzymywanie się na niej i wzywanie ich do wstąpienia na nią. Kiedy widzimy niektóre jednostki 
zawikłane w doktryny i nauki ludzkie, o których wiemy, że są z gruntu złe, to nie mamy brnąć 
przez te doktryny, aby im pomóc w zrozumieniu ich błędności Powinniśmy im raczej 
przypomnieć, że studiowanie jakiejkolwiek doktryny nie zgadzającej się z podstawowymi 
prawdami jest nie tylko niewłaściwym wykorzystywaniem poświęconego czasu, jak również, że 
te wszystkie formy żartobliwego traktowania rzeczy, które znamy jako błędne, są złe i 
niebezpieczne, tak jak wszelkie pogwałcenie sumienia i zasad jest niebezpieczne. 
---------------------- 

1Piotr. 1: 1 Przychodniom=> Żydom, Izraelitom. 

1Piotr. 1: 2 Wybranym=> "Których On przejrzał, tych przeznaczył, ażeby byli przypodobani obrazowi Syna 
Jego", Rzym.8:29. Pismo Święte nie podaje, aby Bóg przewidział jednostki. 
Poświęcenie=> Odłączenie się od złych wpływów. 
Ducha=> Przez wpływ Prawdy Bożej. 
Krwi=> "Odkupiłeś nas Bogu przez krew", Obj.5:9. Krew Chrystusa znaczy: wydanie życia Jego 
zapłaciło Bogu okup. 

1Piotr. 1: 3 Ojciec Pana naszego=> Chrystus nigdy nie rościł prawa być równym Ojcu. 
Odrodził nas=> Słowem i duchem Swoim, stając się braćmi Chrystusa. 
Nadziei żywej=> A która zwiędła przy ukrzyżowaniu Jezusa. 

1Piotr. 1: 4 Nieskazitelnemu=> Greckie słowo "apthartos", to, co nie może być zniszczone. 
W niebie zachowane=> A nie żeby mieli otrzymać zaraz przy śmierci. 

1Piotr. 1: 5 Mocą Bożą=> Jego Słowo i opatrzność. 
Objawienie=> Greckie słowo "apokalupto" znaczy: odkryty, odsłonięty. 



Czasu ostatecznego=> Przy wtórym przyjściu Chrystusa. "Zatem odłożona mi (Pawłowi) jest 
korona sprawiedliwości, którą mi odda w on dzień Pan, sędzia sprawiedliwy (który oceni wartość 
każdego poświęconego)", 2 Tym.4:8. 

1Piotr. 1: 6 Weselicie się=> W tej nadziei otrzymania uznania Bożego. 

1Piotr. 1: 7 Doświadczenie wiary=> "Najmilsi, niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was 
przychodzi ku doświadczeniu waszemu", 1 Piotra 4:12. "Bo on jest jako ogień roztapiający", 
Malachiasz 3:2. "Oczyszczonych, wybielonych i doświadczonych wiele będzie", Daniel 12:10. 
Wiary waszej=> Nie tylko nasze uznanie Prawdy Bożej, lecz także i naszego serca, na ile ono 
polega na Bogu. 
Droższe niż złoto=> Którego wartość zginie, gdy nastanie nowy porządek rzeczy. Wówczas 
będzie łatwo posiąść złoto, jak obecnie glinę lub żelazo. 
W objawienie=> Greckie słowo "apokalupto" znaczy: odkryty, odsłonięty. 
______________________  
MANNA - 4 CZERWCA 
---------------------- 
To wasza wiara jest teraz na próbie. Podczas spokojniejszych dni, kiedy słońce łaski świeciło 
jasno nad wami, spokojnie zakładaliście fundamenty wiedzy Prawdy, wznosząc budowlę 
chrześcijańskiego charakteru. Obecnie znajdujecie się w piecu w celu wypróbowania was. 
Bądźcie więc odważni. Wzmocnijcie cierpliwość. Wytężcie wszystkie siły potrzebne do 
wytrwałości. Trzymajcie się mocno nadziei. Przypomnijcie sobie obietnice, które jeszcze należą 
do was i "nie odrzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę". "W milczeniu i w nadziei 
będzie moc wasza". "Poddaj się Panu i oczekuj go", bowiem wiara zwycięży. 
---------------------- 

1Piotr. 1:10 O tej łasce=> O błogosławieństwach. 

1Piotr. 1:11 Na który albo na jaki=> O jakim czasie? Symbolicznym lub literalnym. 
Świadcząc=> Czego wielu Żydów nie dopatrzyło się przy pierwszej obecności Chrystusa. 
Pierw=> Jak jest pokazane w Cieniach Przybytku. 
O utrapieniach=> Te zaczęły się zaraz po chrzcie Chrystusa i dotąd trwają. Z tego punktu 
zapatrywania pierwsze przyjście Chrystusa (Pomazańca Bożego) jest stopniowe w ciągu całych 
dziewiętnastu stuleci. 
I chwale=> Mocy, władzy i urzędu. 
Zatem=> Jak tylko cierpienia się skończą. 

1Piotr. 1:12 Nie sobie=> Jak twierdzą wielcy krytycy. Lub światu w ogólności. "Gdym to słyszał, nie 
zrozumiałem", powiedział prorok Daniel 12:8. "Mówią o mnie (o Jezusie), czy ten nie mówi w 
przypowieściach". 
Ale nam=> Kościołowi wieku Ewangelii. 
Przez tych=> Piękne i czyste zasady Prawdy Bożej danej świętym wieku teraźniejszego. 
Aniołowie=> Świeci, byli świadkami, jak się nie udały aniołom wysiłki uzdrowienia człowieka 
przed potopem. 
Pragną=> I my wielce jesteśmy w tym zainteresowani, ponieważ w Bożym planie widzimy 
mądrość, miłość i moc okazane jak nigdy przedtem. Nauka, jaka się teraz odbywa, nie jest 
jedynie dla człowieka w zwykłym znaczeniu. Najwięcej uszlachetniającą pracą jest poważne 
badanie objawionych już zamiarów Bożych. Brak chęci wyrozumienia proroctw wskazuje na brak 
zainteresowania się planem Bożym. 

1Piotr. 1:13 Przetoż=> Mając na względzie wzniosłe dzieło Boże, w którym się ubiegamy o miejsce. 
Przepasawszy=> Wzmocnijcie wasze zamiary, usiłowania, gorliwość i postanowienie. Nagroda 
wysokiego powołania nie była dla obojętnych chrześcijan. 
Trzeźwymi=> Nie daj się unieść nieprawidłowym działaniom, które mogą się obrócić w duchową 
obojętność, lecz raczej uczyń dobre przygotowanie do stanowczej i trwałej walki. 
Nadzieję=> Lecz nie w prohibicji, głosowaniu kobiet, w ochornie taryfy, itp. ludzkim wynalazkom. 
Ku tej łasce=> Zbawienia. 
Będzie dana=> W oznaczonym czasie, a nie prędzej. 
W objawienie=> Greckie słowo "apokalupsis" znaczy: odkrycie, objawienie. 
______________________  
MANNA - 18 MARCA 
----------------------  
Przepasawszy biodra myśli waszej na długi, trwały i zdecydowany wysiłek, "trzeźwymi bądźcie". 
Nie pozwólcie sobie na podniecenie, a pod wpływem tego podniecenia na wyczerpanie waszej 
duchowej żywotności w bardzo krótkim czasie i w następstwie tego na ponowne popadnięcie w 
oziębłość czy zniechęcenie. Starajcie się rozważnie i troskliwie postępować przygotowując się 
we wszelkich ćwiczeniach oraz próbach wiary i cierpliwości do długiej i cierpliwej wytrwałości, 



potrzebnej do udowodnienia kto jest zwycięzcą i godnym tej błogosławionej nagrody, obiecanej 
"temu, co zwycięży". Bieg jaki jest przed nami nie powinien się odznaczać zrywami, lecz 
"cierpliwym wytrwaniem w uczynku dobrym". 
---------------------- 

1Piotr. 1:14 ______________________  
MANNA - 19 MARCA 
---------------------- 
Niektórzy chrześcijanie mają błędne pojęcie, mniemając, że to Bóg dokonuje w nich wszelkich 
przekształceń, że dzieci Boże są bierne w jego ręku. Tymczasem Piotr tego tak nie wyraża. On 
nas napomina do kształtowania samych siebie zgodnie z Boskimi instrukcjami. Praca więc musi 
być wykonana w nas i dookoła nas. Ci, którzy nie pracują, którzy biernie wyczekują, by Pan dla 
nich dokonywał cudów, bywają bardzo zawiedzeni i dają przeciwnikowi wielką przewagę nad 
sobą, którą ten z pewnością wykorzysta, by związać im ręce i nogi i wrzucić w ciemności 
zewnętrzne, chyba, że otrząsną się z tego, by pracować nad własnym zbawieniem z bojaźnią i 
ze drżeniem. 
---------------------- 

1Piotr. 1:15 Ale jako ten=> "Abyście godnie chodzili przed Bogiem, który was powołał do Swego Królestwa i 
do chwały", 1 Tes.2:12. 
Bądźcie świętymi=> Absolutna świętobliwość jest wzorem, którą nasz umysł może z radością i 
zupełnie przyjąć i żyć według niej. 
 
Zobacz w.14 - MANNA 

1Piotr. 1:17 Ojcem nazywacie=> Najwyższy Sędzia wszystkich. 
W bojaźni=> Nie w lekkości, w błahości, zmysłowości, zbieraniu pieniędzy, w niedbalstwie, lecz 
w gorliwej czujności na każde słowo i uczynek. Doskonała miłość odrzuca niewolniczą bojaźń, a 
nie pełną jej uwielbienia. 

1Piotr. 1:18 Wykupieni=> Uwolnieni teraz i na przyszłość przez zapłacenie okupu, nie srebrem albo złotem. 
"Darmoście się zaprzedali Bogu, przeto bez pieniędzy odkupieni będziecie", Izajasz 52:3. 
Marnego obcowania=> Bezowocne życie. 

1Piotr. 1:19 Drogą krwią=> Śmierć, ofiarowane życie wyobrażone przez krew cielca, którą była pokropiona 
ubłagalnia. "Którą przez ducha wiecznego samego siebie nieskalanego ofiarował Bogu", 
Żyd.9:14. 
Jako baranka=> "Baranek Boży, który gładzi grzechy świata", Jan 1:29. 

1Piotr. 1:20 Przejrzanego=> Miłość Boża obmyśliła sposób zbawienia. 

1Piotr. 1:21 Wzbudził=> Chrystusa, bo On sam siebie wzbudzić nie mógł. 

1Piotr. 1:22 Oczyszczając dusze=> Znaczy: wasze jestestwa. 
Nieobłudnej=> A nie jedynie wyznanie jej. 
Miłości=> Greckie słowo "phileo" znaczy: miłość obowiązkową. 
Miłując=> Greckie słowo "agape" znaczy: miłość bezinteresowną. 
Uprzejmie=> Silnie, gorąco a nie chłodno, obojętnie. 
________________________ 
MANNA - 2 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Wiedza ma być wysoko oceniana w zborze i ma być uważana za dowód postępu, za dowód 
wzrostu, gdyż nikt nie może wzrastać w Panu i w sile Jego mocy, nie może wzrastać w łasce, 
jeśli nie wzrasta także w znajomości. Słusznie postępujemy bardziej oceniając tych, których 
miłość do Pana i Jego Prawdy przejawia się w gorliwym studiowaniu Jego Słowa, a którzy 
posiadają dowód Boskiej łaski w tym, że są wprowadzani w coraz głębsze sprawy Boga. 
Niemniej jednak, tak jak w ziemskiej rodzinie kochamy niemowlęta i troszczymy się o 
niedorosłych, tak też wśród domowników wiary powinno się okazywać troskę i miłość w stosunku 
do maluczkich oraz niedojrzałych i pomagać im we wzroście w Panu i w sile Jego mocy. 
---------------------- 

1Piotr. 1:23 Odrodzeni=> Ponownie spłodzeni. 
Nieskazitelnego=> Greckie słowo "apthartos" oznacza to, co nie może się zepsuć. 
Słowo Boże=> Księga, z której świat będzie nauczany w ciągu Tysiąclecia. 

1Piotr. 2: 2 Narodzone niemowlęta=> Ci, co dopiero rozpoczęli nowe życie, "mleka potrzebują, a nie 
twardego pokarmu", Żyd.5:12. 
Szczerego mleka=> Czyste mleko, bez domieszki w podstawowych naukach. Od czasu do 
czasu filiżanka mleka również jest dobrą dla dorosłych osób. 
Słowa Bożego=> Które jest wielką spiżarnią pokarmu dla chrześcijan we wszystkich stopniach 
rozwoju. 



Przez nie urośli=> Aby we właściwym czasie "nie byli więcej dziećmi chwiejącymi się i 
unoszącymi się każdym wiatrem nauki [fałszywej]", Efez. 4:14. 

1Piotr. 2: 4 Kamienia żywego=> Chrystus, wierzchni kamień piramidy Boskiego budynku. 
Od Boga wybranego=> "Oto ja wyrzezę na nim rzezanie, mówi Pan zastępów", Zach.3:9. 

1Piotr. 2: 5 I wy=> Klasa świątnicy, poświęceni Bogu na służbę. 
Jako żywe=> Żyjące kamienie - słowo greckie "lithos" oznacza: mniejsze kamienie od słowa 
"petros" lub "petra". Z natury są szorstkie, nie będące w harmonii z kamieniem węgielnym. 
Wierzchnim kamieniem położonym w niebiesiech. 
Budujcie się=> Są kształtowane, obciosywane, dopasowywane, polerowane przez Jezusa, jako 
przedstawiciela Ojca. 
Duchowy=> Greckie słowo "pneumatikos" oznacza: duchowy rodzaj lub porządek. 
Dom=> Figurowany przez świątynię Salomona. 
Ofiarowaniu duchowych=> Wyraz "duchowych" nie znajduje się w starych manuskryptach. Nie 
duchowe, ale ludzkie prawa, przywileje i życie są ofiarowywane. 
Ofiar=> Dobrowolna służba, posłuszeństwo i cokolwiek jest uczynione ku chwale Bożej, a 
wyobrażone przez ofiary składane na złotym ołtarzu w świątnicy. 

1Piotr. 2: 7 Wierzących=> W Chrystusa jako Odkupiciela. W co i jak człowiek wierzy wcale się nie 
przyczynia do jego prowadzenia się w życiu. 

1Piotr. 2: 8 Obrażają o słowo=> Słowo zbawienia przez krzyż Chrystusowy, że nie głoszą o moralności i 
dobrych uczynkach. Bóg tak postanowił, że jedynie ci, co są prawdziwie ofiarowani będą 
zachowani od potknięcia się i upadku w błąd w tym złym dniu. 

1Piotr. 2: 9 Ale wy=> Wszyscy poświęceni i spłodzeni z ducha świętego. 
Jesteście=> Będą w czasie właściwym. 
Rodzajem wybranym=> Greckie słowo "genos" oznacza: rasę, odróżniającą się i odłączoną od 
rodzaju ludzkiego. 
Królewskim kapłaństwem=> Królujące Kapłaństwo było wyobrażone przez Melchizedeka. 
Zostanie przyobleczone władzą i mocą, by stać między Bogiem i upadłą ludzkością, aby ją 
podnieść z upadku i przywrócić do podobieństwa i łaski Bożej. "Zobaczcie najwyższego Kapłana 
wyznania naszego, Jezusa Chrystusa". Chrystus nie jest jednym członkiem, ale wieloma. 
Narodem świętym=> Wyobrażony przez naród żydowski. Należy zupełnie podbić wszystkie 
swoje władze przy pomocy Miecza Ducha. "Od was odjęte będzie królestwo Boże i będzie dane 
narodowi czyniącemu pożytki jego", Mat.21:43. 
Ludem nabytym=> Różniący się od innych, posiadający szczególną miłość dla wszystkiego, co 
jest dobre, sprawiedliwe, szlachetne. Nie ubiegający się o rzeczy światowe, a pełen wiary w 
Boga. Przemieniony będąc z ludzkiej do duchowej natury mocą Prawdy. Nie odróżniający się 
ubraniem, obejściem, językiem. Nie posługiwali się głupimi lub bezmyślnymi obrządkami. lecz 
"gorliwie naśladowali dobrych uczynków", Tytus 2:14. 
Abyście=> Każdy członek klasy kapłańskiej. 
Opowiadali=> Świętobliwością, czystością i wiernością prawdziwym zasadom. 
Cnoty=> Charakteru i planu. 
Z ciemności=> Nieświadomości. 
Prawdziwej światłości=> Prawdy Bożej. 
______________________  
MANNA - 30 KWIETNIA 
---------------------- 
Prawdziwym celem powołania nas do światłości jest to, byśmy pozwolili jej świecić. Jeśli nie 
pozwolimy jej świecić, okażemy, że nie jesteśmy godni, a wówczas ten skarb zostanie nam 
zabrany i pozostaniemy w ciemności. Jeżeli naprawdę otrzymaliśmy to światło i poświęciliśmy 
się zupełnie Bogu, to zapytajmy każdy samego siebie: Co uczyniłem, aby opowiadać cnoty 
Tego, który mnie powołał z ciemności? Czy udałem się z taką wieścią do mych bliźnich bliskich i 
dalekich? Czy prawdziwie mogę twierdzić, że: Dla Jezusa, dla Jezusa Co mnie kupił śmiercią 
Swą; Wszystkie myśli, słowa, czyny, Moje dni i me godziny. 
---------------------- 

1Piotr. 2:10 Ludem Bożym=> Prawdziwi poświęceni. Oblubienica Chrystusowa będzie Jego towarzyszką. 
Jego zaufaną i szczególnym skarbem. 

1Piotr. 2:11 Przychodnie=> (Przybysze) prawu posłuszni, płacący podatki i spodziewający się ochrony pod 
prawem danego rządu, lecz nie zmuszani walczyć przeciw ich krajowi. 

1Piotr. 2:12 W dzień nawiedzenia=> W Tysiącleciu. 
________________________ 
MANNA - 14 WRZEŚNIA 
---------------------- 



Mogą o nas krążyć złe pogłoski i obmowy, ale wszyscy, którzy nas znają i mają z nami kontakt 
powinni na podstawie doświadczenia przekonać się o naszej lojalności wobec dobrych zasad, o 
naszych wysiłkach, by słowa naszych ust i rozmyślania naszych serc oraz nasze postępowanie 
było przyjemne Panu a także przynosiły zaszczyt Jego imieniu i sprawie, by Bóg mógł być 
wysławiany przez Chrystusa, do którego należy chwała i Królestwo na zawsze. 
---------------------- 

1Piotr. 2:13 Urzędowi=> Licząc w to i rozporządzenie świętowania niedzieli. 

1Piotr. 2:17 Wszystkich czcijcie=> Nie koniecznie przez głosowanie. 
Miłujcie=> Greckie słowo "agape" znaczy, by mieć bezinteresowną miłość do wszystkich. 
Boga się bójcie=> Doskonała miłość wyrzuca bojaźń niewolniczą. 

1Piotr. 2:18 Wszelkiej bojaźni=> Mieć się na baczności aby kogoś nie obrazić. 

1Piotr. 2:19 Zobacz MANNA w.12 

1Piotr. 2:21 Naśladowali=> Jezusa, Głową i Wodza, który był pierwszym członkiem Kościoła Bożego. 
Stóp Jego=> Wiernie wypełniając swoje ofiarowanie, jak to uczynił Chrystus Pan, gdy Jego 
ofiara skończyła się śmiercią. 

1Piotr. 2:22 Grzechu nie uczynił=> Nie był dotknięty swojej matki niedoskonałością. 

1Piotr. 2:23 Złorzeczono=> "Wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą", 
2 Tym.3:12. 
Nie odzłorzeczył=> Ani my nie powinniśmy pod żadnym względem oddawać złem za złe, by 
odstąpić od danego przykładu. 
______________________  
MANNA - 7 GRUDNIA   
-------- 
Nieprzyjaciele Jezusa złorzeczyli Mu nie dlatego, że znaleźli w Nim słuszny i sprawiedliwy 
powód do złorzeczenia ani dlatego, że sami byli w takim stopniu doskonali, iż Jezus nie mógł 
znaleźć w nich niczego godnego złorzeczenia, lecz dlatego, że On był zupełnie poddany woli 
Bożej, a tym samym zdolny do podjęcia szyderstwa i złorzeczenia ludu i znoszenia tego 
pokornie i cierpliwie, pamiętając, że do tego został powołany. Jezus trwał cierpliwie dowodząc, iż 
był wierny, rozwinął i zademonstrował prawdziwy charakter, odczuwał i okazywał litość oraz 
Swoją miłość ludziom w ich ślepocie i ignorancji.   
-------- 

1Piotr. 2:24 Za nasze grzechy=> "A nie tylko za nasze, ale i za grzechy wszystkiego świata ludzkości", 1 
Jana 2:2. 

1Piotr. 3: 1 Bądźcie poddane=> Nie w duchu niewolniczej bojaźni, lecz w poszanowaniu, miłości i 
pobożności, jak Kościół prawdziwy ma dla Chrystusa. 

1Piotr. 3: 2 Czyste obcowanie=> Prowadzenie się. 
Bojaźni Bożej=> Ostrożnie, by nie dawać powodu do zgorszenia. 

1Piotr. 3: 3 Ochędostwo=> Prowadzące do pychy i powodujące nienawiść, co stawia przeszkodę 
ofiarowaniu. 

1Piotr. 3: 4 Skryty człowiek=> "Choć się nasz zewnętrzny człowiek kazi, wszakże on wewnętrzny odnawia 
się z dnia na dzień", 2 Kor.4:16. 
W nieskażeniu=> Greckie słowo "apthartos" oznacza: nieskazitelny. 
Spokojnego ducha=> Greckie słowo "pneuma" znaczy: umysł, usposobienie. 

1Piotr. 3: 7 Mieszkajcie=> Z waszymi żonami. 
Umiejętnie=> Pokazując prawdziwą miłość w dziele rozmnażania się. 
Oddawaj uczciwość=> Mając przyjemność w jej postępie i w jej szlachetnych czynnościach i 
usiłowaniach. 
Słabszemu=> Używając swej mocy na podtrzymanie jej, jak i zachęte, a nie na udręczenie. 
Łaski żywota=> Błogosławieństw. 

1Piotr. 3: 8 Na koniec=> Nie początkowo, lecz w chwalebnym zakończeniu. 
Jednomyślni=> W zgodzie i harmonii. 
Braterstwo=> Wyrażajcie waszą miłość w taki sposób, jako przystoi na braci. 
Miłosierni=> Czułego serca, sympatyczni. 
Dobrotliwi=> Pokornego umysłu. 

1Piotr. 3: 9 Odziedziczyli=> Przywilej błogosławienia wszystkich rodzajów ziemi. 

1Piotr. 3:12 Ku prośbie=> Ponieważ uczynili z Bogiem przymierze. 
Czynią złe=> W Tysiącleciu otrzymają sprawiedliwą nagrodę za swoje złe czyny. 

1Piotr. 3:14 ______________________  
MANNA - 28 LIPCA 
---------------------- 



Tylko wtedy, gdy jesteśmy znienawidzeni z powodu lojalności wobec Prawdy (pośrednio lub 
bezpośrednio), możemy nieć z tego satysfakcję lub uważać, że cierpimy dla sprawiedliwości. Jak 
Apostoł wskazuje, niektórzy cierpią jako czyniciele zła i wtrącający się w sprawy innych ludzi lub 
z powodu braku delikatności, z powodu szorstkości czy braku umiarkowania, zalecanych przez 
Pańskie Słowo.    Naszym obowiązkiem jest nie tylko badanie Pańskiej woli, lecz także staranne 
rozważanie okoliczności i warunków, które nas otaczają, aby przyjąć taki wyważony sposób 
postępowania w życiu, który, po pierwsze, miałby Boską aprobatę a po drugie, sprawiał jak 
najmniej, o ile to tylko jest możliwe, kłopotu, niewygody i niezadowolenia drugim, a wtedy z 
zaufaniem polegać na nadzorującej mądrości i opatrzności Pańskiej. 
---------------------- 

1Piotr. 3:15 Bądźcie gotowi=> Każdy członek Królewskiego Kapłaństwa jest pomazany do głoszenia 
jednostkom spraw Bożych. 
Dać odpowiedź=> Ze Słowa Bożego, z Biblii. 

1Piotr. 3:18 Chrystus cierpiał=> "Umarł za nasze grzechy", ale nie cierpiał wiecznych mąk; poniósł śmierć, by 
otworzyć dla wszystkich drogę do pojednania z Bogiem. 
Sprawiedliwy za niesprawiedliwych=> "Wydał siebie na okup za wszystkich", 1 Tym.2:6. 
Ciałem=> Jako ludzka istota, było na zawsze ofiarowane. "Chleb, który ja dam, jest ciało moje, 
jakie dam za żywot świata", Jan 6:51. 
Ożywiony duchem=> Wzbudzony został duchową istotą w stanie świątnicy najświętszej. 

1Piotr. 3:19 Przez którego=> W dodatku co już zdziałał dla nas. 
Kazał=> Przykładem, że uczynki mówią głośniej niżeli słowa. 
Duchom=> Złym duchom. "Jesteśmy dziwowiskiem aniołom i ludziom", 1 Kor.4:9. 

1Piotr. 3:20 Niekiedy=> Przedtem. 
Korab=> Typ na Chrystusa i władzę, jaka w Nim jest, by rozplenić i zorganizować ludzkość. 
Zachowanych w wodzie=> Przeciwne nauce nowoczesnych teologów. 

1Piotr. 3:21 Wzorem=> Arka wyobraża Chrystusa, potop wyobraża śmierć świata, a wejście do arki chrzest. 
Cielesne plugastwa=> Tak usprawiedliwieni, jak i ofiarowani muszą to czynić, jak jest pokazane 
w lewitach i kapłanach, którzy się umywali w umywalni znajdującej się na dziedzińcu, co 
oznaczało zewnętrzne oświadczenie. 

1Piotr. 3:22 Prawicy Bożej=> Stanowisko najwyższej łaski i władzy. 
Podbiwszy=> Przez Ojca. 

1Piotr. 4: 1 Tą myślą=> Postanowienie skierowania swojego życia w przeciwieństwie grzechowi. 
Poprzestał grzechu=> Umarli nie mogą grzeszyć. Lud Boży poświęcając się Bogu aż do śmierci, 
zapewne nie będzie grzeszył dobrowolnie. 

1Piotr. 4: 3 Przeszłego czasu=> Gdyśmy byli zwykłymi ludźmi zanim staliśmy się Nowymi Stworzeniami. 

1Piotr. 4: 4 I bluźnią=> Was, którzy "czas odkupujecie". 

1Piotr. 4: 5 Dadzą liczbę=> Otrzymają ćwiczenie, naukę sprawiedliwości, aby ich przyprowadzić do 
poprawy, a ostatecznie do doskonałości charakteru. 

1Piotr. 4: 6 Według ludzi=> Ludzkość świata nie rozpoznaje Nowego Stworzenia od innych ludzi. 
Duchem=> Spłodzenie do nowości żywota. "Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż 
duch Boży mieszka w was", Rzym.8:9. 

1Piotr. 4: 7 Wszystkiemu koniec się przybliża=> Warunkom, jakie są pod zwierzchnictwem księcia starego 
świata. Panowanie złego od czasów Piotra, więcej niż dwie trzecie przeminęło. 

1Piotr. 4: 8 Trzeźwymi bądźcie=> Nie frasujcie się, ani się unoście. 
Ku modlitwom=> Nagroda powołania nie jest dla lekkomyślnych chrześcijan. 
Nade wszystko=> Ze względu na fakt, że wszyscy Pańscy są podobnie jak i ty, którzy prowadzą 
walkę dla Pana i zasad sprawiedliwości. 
Bo miłość=> Prawdziwa miłość dla braci. 
Mnóstwo grzechów=> Ich wady i niedoskonałości. 

1Piotr. 4:11 Wyroki Boże=> Czyjeś słowa o tyle są ważne, o ile są poparte Słowem Bożym i duchem 
Chrystusowym. "Prorok, który ma słowo moje, niech je mówi w prawdzie", Jer.23:28. 

1Piotr. 4:12 Ogień doświadczeń=> "Doświadczenie wiary waszej daleko droższe jest niżeli złoto, które ginie", 
1 Piotra 1:7. "On jest jako ogień rozpalający", Mal.3:2. "Oczyszczonych, wybielonych i 
doświadczonych wielu będzie", Dan.12:10. "Radzę, abyś kupił u mnie złota w ogniu 
doświadczonego", Obj.3:18. 
Ku doświadczeniu=> Twojej wiary, wierności, mocy twojego charakteru, przyczynę zasad 
prawdy i sprawiedliwości, które zakorzeniły się w twoim sercu. Doświadczy każdego członka 
domu Chrystusowego. 
______________________  
MANNA - 18 KWIETNIA 
---------------------- 



W nieprzyjaznym świecie możemy spodziewać się tylko zarzutów, które stawiano naszemu 
Mistrzowi, gdyż sługa nie jest wyższy od swego Pana. Świat, ciało i diabeł sprzeciwiają się 
naszemu biegowi. Istnieją walki wewnętrzne i obawy zewnętrzne, liczne też strzały ogniste są 
wymierzone w sprawiedliwych. Jaka więc jest najbezpieczniejsza postawa duszy nękanej 
nieszczęściami i dotkliwymi próbami? Czyż nie milczenie przed Bogiem, oczekiwanie i czuwanie 
w celu zrozumienia Jego kierownictwa, Jego woli w każdej sprawie, poprzedzające ośmielenie 
się dotknięcia spraw, które często mogą mieć wielkie znaczenie? Dlatego Psalmista sugeruje to, 
mówiąc "Zaniemiałem milcząc; zamilknąłem i w dobrej sprawie [nawet w sprawie czynienia lub 
mówienia tego, co w moim pojęciu wydaje się być dobre]". 
---------------------- 

1Piotr. 4:13 Cierpień Chrystusowych=> Które zaczęły się od chrztu Jezusa i dotąd trwają. Z tego punktu 
zapatrywania, pierwsze przyjście Chrystusa było stopniowe podczas dziewiętnastu stuleci. 
"Żebym Go poznał i moc zmartwychwstania Jego i społeczność cierpienia Jego", Filip.3:10. 
"Jakoście [byli] uczestnikami cierpienia, tak i pociechy [będziecie]", 2 Kor.1:7. 
W objawienie=> Greckie słowo "apokalupto" znaczy: odsłonięcie. 
 
Zobacz w.12 - MANNA 

1Piotr. 4:14 Błogosławieni jesteście=> Ponieważ posiadacie bardzo ważne świadectwo ducha, że jesteście 
dziećmi Bożymi. 
Duch chwały=> Który prowadzi do chwały Bożej. 

1Piotr. 4:15 Mężobójca=> Jest ten, który nienawidzi brata. 
Wtrącający się=> Wyjmujący źdźbło z oka brata, a zapominający o belce we własnym oku. 

1Piotr. 4:16 Jako chrześcijanie=> Bądź dla zasad chrześcijańskich, bądź dla nauk. "Błogosławieni, którzy 
cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości", Mat.5:10. 
______________________  
MANNA - 6 KWIETNIA 
---------------------- 
Różnego rodzaju choroby i niedogodności, na jakie się narażamy w służbie dla Prawdy, są 
dozwolone przez naszego Ojca i stanowią dowody naszej wierności i miłości. Gdybyśmy bowiem 
nie podlegali takim cierpieniom lub w jednej chwili zostali od nich cudownie uwolnieni, służba 
Panu nie byłaby ofiarą i zaistniałaby potrzeba wypróbowania naszej gotowości wytrwania w 
Prawdzie. W każdym razie jednak wszelki ból, cierpienie, zranienie ciała lub uczuć, uśmiercenie 
w sensie społecznym lub dosłowne dla sprawy Prawdy, staje się świadectwem Ducha, 
poświadczeniem naszej wierności. A we wszystkich tych utrapieniach powinniśmy się wielce 
radować - jak mówi nasz Pan i Apostoł Piotr. 
---------------------- 

1Piotr. 4:17 Sąd rozpoczął=> Greckie słowo "krima" oznacza: ostateczną decyzję. 

1Piotr. 4:19 Woli Bożej=> Dla sprawiedliwości cierpią. 

1Piotr. 5: 1 Ja starszy=> Będąc apostołem, więc było właściwe, ażeby Piotr był szanowany jako starszy brat. 

1Piotr. 5: 2 Paście trzodę=> Ponieważ potrzebuje waszej pomocy. Starsi nie są postanowieni ażeby owce 
strzyc, straszyć lub bić. 
Bożą=> Jest owa trzoda, a nie wasza. "Bo owce moje [Pańskie] głosu mojego słuchają", Jan 
10:27. 
Nie poniewolnie=> Wymagać naleganiem. 
Ale dobrowolnie=> Z gotowością przyjmując pracę i odpowiedzialność w służbie. 

1Piotr. 5: 3 A nie panując=> Jako władcy kościelni, doktorzy teologii, itp. 
Nad dziedzictwem Pańskim=> Jak to czyni papiestwo oraz inni jemu podobni. 

1Piotr. 5: 4 Koronę chwały=> Nieśmiertelność, Boską naturę. "Zatem odłożona mi jest [Pawłowi] korona 
sprawiedliwości", 2 Tym.4:8. Zobacz 1 Piotra 1:5. "Bądź wiernym aż do śmierci, a dam ci koronę 
żywota", Obj.2:10. "Koronę żywota obiecał Pan dać tym, którzy Go miłują", Jakub 1:12. 

1Piotr. 5: 5 Pysznym sprzeciwia=> Wygórowana wartość musi z czasem powrócić do normalnej wartości. 
______________________  
MANNA - 14 CZERWCA 
---------------------- 
Umiłowani, ponad wszystko strzeżmy dobrze naszej pokory. Tylko wtedy, kiedy w naszych 
własnych oczach jesteśmy mali, Bóg może nas użyć i tylko wtedy będzie to dla nas bezpieczne. 
A jednak Bóg nas nie osłania przed wszelką próbą wierności. Jeśli więc Pan dzisiaj cię trochę 
wywyższa, dodaje ci odwagi zachęcając w Jego służbie, przyjmij to pokornie i łagodnie, 
pamiętając o swojej niegodności i niedostateczności, chyba że Bogu spodoba się działać przez 
ciebie. Bądź też gotowy przyjąć następnego dnia upokorzenia, jeśli są potrzebne dla karności i 
właściwego zrównoważenia twego charakteru. Jeżeli wczorajszy sukces wywołuje u ciebie 



irytację w związku z dzisiejszym upokorzeniem, strzeż się! Nie jesteś jeszcze tak rozwinięty 
duchowo, jak powinieneś być. 
---------------------- 

1Piotr. 5: 6 Uniżajcie się=> Wobec powszechnej opozycji, by umieć wytrzymać urągania ludzkie i to bez 
względu jak wielkie poniżenie posłuszeństwo Bogu może sprowadzić. "Błogosławieni ubodzy w 
duchu", Mat.5:3. Dla niektórych taki stan jest dziełem całego życia, a Pan Bóg ocenia pokorę. 
Mocną ręką Bożą=> Czynić cokolwiek opatrzność Boża uczyniła dla ciebie możebnym. 
Aby was wywyższył=> "Kto się uniża, będzie wywyższony", Mat.23:12. "Bóg nader Go [Jezusa] 
wywyższył i darował Mu imię, które jest nad wszelkie imię", Filip.2:9. 
______________________  
MANNA - 10 KWIETNIA 
---------------------- 
Zaiste niełatwo jest kroczyć po ścieżce pokory, ustawicznie hamować ludzkie aspiracje i trzymać 
ofiarę na ołtarzu, aż do zupełnego strawienia. Ale w ten sposób, jako chrześcijanie, mamy 
wypracowywać sobie zbawienie z bojaźnią i ze drżeniem, gdyż w przeciwnym razie nie 
będziemy godnymi otrzymania nagrody, którą Bóg obiecał wiernym zwycięzcom, postępującym 
ściśle śladami błogosławionego Poprzednika o cichym i łagodnym sercu. Dopiero wtedy, gdy 
staniemy się tak pokornymi i wiernymi, Pan uczyni nas naczyniami wybranymi do zanoszenia 
Jego imienia drugim. Tak więc, gdy wyzbędziemy się siebie, On może nas napełnić Swoim 
Duchem i Prawdą, a my możemy kroczyć naprzód silni w Panu zastępów i w Jego wielkiej mocy, 
odważnie pełniąc służbę żołnierzy krzyża. 
---------------------- 

1Piotr. 5: 7 Wszystko staranie=> Powinniśmy wykonać dla sprawy prawdziwego Kościoła. 
Wrzuciwszy nań=> Na wielkiego Pasterza owiec. 
On ma pieczę=> Pokazane to jest w cudownym karmieniu Eliasza przez kruka. 
________________________ 
MANNA - 26 PAŹDZIERNIKA 
---------------------- 
Jest to bardzo pocieszająca i zachęcająca sugestia Słowa Bożego. Jednak ludzie Pańscy mają 
ciągle się uczyć, w miarę jak lata ich przynależności do rodziny Bożej i opieki w szkole 
Chrystusowej mijają, że nie powinni prosić Pana, by pozwalał im podejmować wysiłki według 
swojej mądrości ani prosić, by ich wola była wykonywana na ziemi lub w niebie. Powinni raczej 
powiedzieć Panu o swoich brzemionach, wielkich i małych oraz przyswoić sobie Jego sympatie i 
miłość a także zastosować do swoich serc zapewnienia Jego Słowa jako pocieszające ukojenie, 
że On jest w stanie i gotów wszystkimi ich doświadczeniami tak pokierować, by okazały się dla 
nich korzystne, jeśli tylko będą w Nim mieszkać w ufności i wierze. 
---------------------- 

1Piotr. 5: 8 Przeciwnik wasz=> Który czyni różne sztuczki, kłamstwa i opętania przez spirytystów, itp. 
Lew ryczący=> Chociaż jest czujny jak lew, to jednak nigdy nie atakuje nas swoim rykiem, lecz 
podchodzi zdradziecko cicho. 
By kogo pożarł=> Pochłonął w jakim nieszczęściu. 
________________________ 
MANNA - 28 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Myśl o opozycji szatana wobec nas i o naszej walce, nie tylko z ciałem i krwią, ale z księstwami, 
zwierzchnościami i złymi duchami zajmującymi wysokie stanowiska władzy, byłaby dla nas 
przerażająca, gdybyśmy z drugiej strony nie zdawali sobie sprawy, że w zamian za stanowczość 
decyzji uzyskujemy pomoc i towarzystwo innych niewidzialnych mocy. Od chwili naszego 
stanowczego oporu wobec pokus, dzięki poparciu Pana oraz Jego sprawy, stajemy się 
mocniejszymi w Panu i w sile Jego mocy, gdyż Ten, który jest z nami, jest mocniejszy aniżeli to 
wszystko, co jest nam przeciwne. Niezdecydowanie, po zrozumieniu zła, wzmaga siłę pokusy. 
---------------------- 

1Piotr. 5: 9 Dawajcie odpór=> Nasza ochrona od mocy szatana i złych duchów spoczywa w wytrzymałości 
naszej woli. "Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać [w tych trudnych czasach 
walki o dobro i Prawdę Bożą na czasie]", Efez.6:11. 
Mocni w wierze=> "A to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, wiara wasza", 1 Jana 5:4. 
 
Zobacz MANNA w.8 

1Piotr. 5:10 Wiecznej chwały=> "Do czego was powołał przez Ewangelię ku dostąpieniu chwały Pana 
naszego Jezusa Chrystusa", 2 Tes.2:14. 
Cierpicie=> "Radujcie się z tego, żeście uczestnikami cierpienia Chrystusowego", 1 Piotra 4:13. 



______________________  
MANNA - 7 CZERWCA 
---------------------- 
Ten upragniony stan doskonałej samokontroli i zdolności przeciwstawienia się złu, dowiedzionej 
wiary, cierpliwości i cnoty, trwałego, stałego odpoczynku w Chrystusie i nadziei dzięki Jego 
Słowu obietnicy może być osiągnięty przez dobrych żołnierzy Chrystusa pod warunkiem, że 
wytrwają - w znoszonych trudach. Niewątpliwie, było to własne doświadczenie Apostoła, 
zdobywane w miarę jak starzał się w służbie Mistrza. Takim też powinno być i nasze 
doświadczenie. Niech każdy mijający rok zastaje nas bliżej chwalebnego szczytu doskonałości! 
---------------------- 

2Piotr. 1: 2 Rozmnoży=> A nie doda. 
Poznanie Boga=> Pokazuje zapoznanie się z Nim, które można zdobyć przez badanie Jego 
Słowa. "A to jest żywot wieczny, aby Cię poznali samego prawdziwego Boga", Jan 17:3. Jest to 
źródło mocy dla chrześcijanina. 

2Piotr. 1: 3 Moc Boska=> Greckie słowo "ho theios" oznacza: Boskość. 
Przez sławę=> Jezusa własną chwałę. "Z ciemności ku dziwnej światłości", 1 Piotra 2:9. 

2Piotr. 1: 4 Nam są darowane=> Kościołowi, współofiarnikom, którzy przystępują do pracy żniwiarskiej 
przed zamknięciem drzwi sposobności. 
Bardzo wielkie=> Bo niebiańskie zamiast ziemskie, jakie były uczynione domowi żydowskiemu. 
Kosztowne obietnice=> "My tedy bracia, tak jak Izaak, jesteśmy dziatkami obietnicy", Gal.4:28. 
Stali się uczestnikami=> Byli zachęcani do wierności i jako wynik tych obietnic mogli osiągnąć 
ten przywilej przez posłuszeństwo powołaniu i jego wymogom w zmartwychwstaniu. 
Boskiej natury=> Nieśmiertelnej natury, "ho theios". To greckie słowo oznacza Boskość, 
najwyższy stopień duchowego istnienia, wyobrażone przez złoto w świątnicy. Stali się 
współdziedzicami Chrystusowymi; "zacniejszymi nad aniołów", albowiem "uwielbię go i 
wywyższę dlatego, że poznał imię moje", Psalm 91:14. Było słusznym, że Pan Bóg tę najwyższą 
chwałę, cześć i nieśmiertelność dał Logosowi, który zawsze był wiernym. Jest niezbędną rzeczą, 
aby mający otrzymać tę naturę byli przedtem wypróbowani, aby nie było potem nieśmiertelnych 
przestępców. 
Uszedłszy skażenia=> Gniewu przekleństwa, "albowiem nadzieją jesteśmy zbawieni", 
Rzym.8:24. "Ponieważ oni uszli plugastw świata ... a znowu się nimi uwikławszy zwyciężani 
bywają; stały się ostatnie rzeczy ich gorsze niżeli pierwsze były", 2 Piotra 2:20. 
W pożądliwości=> I ambicji światowej. 

2Piotr. 1: 5 Do wiary=> Wasze zaufanie w Boży plan zbawienia. 
Cnotę=> Odwaga, moc charakteru w sprawiedliwości. 
Umiejętność=> Znajomość Boga i Jego świętej woli względem nas, jak jest objawione w Słowie 
Bożym. 
______________________  
MANNA - 11 LISTOPADA   
-------- 
Jedną z większych trudności ludu Bożego jest to, że nawet wtedy, kiedy jest zdecydowany 
postępować sprawiedliwie, a tym samym opierać się pokusom, nie jest jednak dostatecznie 
stanowczy w działaniu. Niejeden mówi do kusiciela: Postanowiłem tym razem nie dąć się zwieść. 
W ten sposób w swoim własnym umyśle pozostawia otwartą możliwość, z której kusi- • ciel 
skorzysta innym razem. Postępowanie naszego Pana było najwłaściwszym, powinniśmy w ten 
sam sposób odprawić kusiciela raz na zawsze. Powinniśmy przyjąć taką postawę, by nawet sam 
przeciwnik uznał ją za nie wartą ponownego zachodu. Powinniśmy powiedzieć: Idź precz, 
szatanie, ja będę czcił tylko Boga i tylko Jemu będę służył.   
-------- 

2Piotr. 1: 6 Powściągliwość=> Panowanie nad sobą. "Kto panuje nad sercem swoim, lepszy jest niżeli ten, 
co zdobył miasta", Przyp.Sal.16:32. "Niech skromność wasza będzie wiadoma wszystkim 
ludziom", Filip.4:5. Chrześcijanin powinien być powściągliwy w mowie, w zdobywaniu pieniędzy, 
jak również w ich wydawaniu, w jedzeniu, piciu, w radości, w smutku; bądź w miejscu pracy, w 
domu, w kościele lub szkole. 
Cierpliwość=> Względem świata ludzkości, także z takimi, co są niemowlętami w Chrystusie, z 
powolnymi, tępymi, co się łatwo unoszą gniewem, błądzącymi, z łatwowiernymi, jak i 
niedowierzającymi. 

2Piotr. 1: 7 Pobożność=> Pobożny, dobroduszny, wesoły, zgadzający się z wolą Bożą. Podobieństwo Boże. 
Braterską miłość=> Greckie słowo "phileo" oznacza: miłość obowiązkową dla braci. 
Łaskę=> Greckie słowo "agape" znaczy najwyższy rodzaj miłości, co jest przeciwne 
samolubstwu. 



2Piotr. 1: 8 W znajomości=> Nie być bezczynnymi. "Duch prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę", Jan 
16:13. 

2Piotr. 1: 9 Nie widzi daleko=> "Króla w piękności Jego [Chrystusa]", Izaj.33:17. 

2Piotr. 1:10 Starajcie się=> O wyrobienie tych cnót, abyście mogli widzieć "Króla [Chrystusa] w piękności 
Jego i oczy wasze aby oglądały ziemię daleką", Izaj.33:17. 
Powołanie=> Bóg zamierzył Nowe Stworzenie i powołał niektórych, by rozwinęli w sobie 
charakter. Urządził tak, że tacy mogli wykonać postawione im warunki. Od nas więc zależy 
uczynić z siebie zupełne poświęcenie i gorliwie wykonywać wymagania Pańskie. 
I wybranie=> Do którego zostaliście powołani i mianowani od Boga. 
Pewnym=> Przez wytrzymanie próby wiary, miłości, posłuszeństwa, jakie Bóg wymaga. 
Czyniąc to=> Wiernie uprawiając owoce ducha powyżej wymienione. To również znaczy 
modlitwy, czuwanie, zgromadzanie się i samoofiara, "jeśli czyja robota zostanie, jaką budował", 
1 Kor.3:14. 
Nie potknie się=> Ponieważ "wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu tym, co Boga miłują", 
Rzym.8:28. 
______________________  
MANNA - 20 LISTOPADA   
-------- 
Nie ma nieprzewidzianych wypadków, gdy się "to" czyni doskonale i bez uwzględniania 
sprawiedliwości Chrystusowej, przykrywającej nasze grzechy i wyrównującej nasze 
każdodzienne braki, lecz jeśli do naszej wiary w przypisaną sprawiedliwość Chrystusa 
"przydawaliśmy" te wszystkie łaski, rozwijając je do granic naszych możliwości, nie upadniemy. 
Nawet wtedy, gdy uczyniliśmy wszystko, co mogliśmy uczynić, jesteśmy nadal sługami 
nieużytecznymi, nie ośmielającymi się ufać własnej sprawiedliwości, lecz dostatniej szacie, która 
staje się naszą sprawiedliwością przez wiarę w Chrystusa, gdy konsekwentnie "staramy się", z 
bojaźnią i ze drżeniem, sprawować swoje zbawienie, wiedząc, że sprawiedliwość Chrystusowa 
jest przypisywana tylko tym, którzy pragną porzucić grzech i dążą do "świętobliwości, bez której 
żaden nie ogląda Pana".   
-------- 

2Piotr. 1:11 Wam dane będzie=> "Weselmy się i radujmy, a dajmy Mu chwałę, bo przyszło wesele 
Barankowe, a małżonka Jego [prawdziwi członkowie Kościoła Chrystusowego] przygotowała 
się", Obj.19:7. "Dlatego cię narody wysławiać będą na wieki wieków", Psalm 45:18. 
Wiecznego królestwa=> Które jeszcze należy do przyszłości. 

2Piotr. 1:14 Pan mi objawił=> "Gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce twoje, a inny cię opasze i poprowadzi 
tam, gdzie byś nie chciał", Jan 21:18. 

2Piotr. 1:15 Po odejściu moim=> Piotr wiedział, że powrót Pana nie miał się stać za jego życia. 
Przypominali=> Apostołowie pozostawili po sobie pokarm dla Kościoła na przyszły czas. 

2Piotr. 1:16 Przyjście=> Greckie słowo "parousia" oznacza: obecność Pana. 
Moc=> Jego chwały w Tysiącleciu. 

2Piotr. 1:18 Górze świętej=> Przemienienia Pańskiego. 

2Piotr. 1:19 Mowę prorocką=> Boskie objawienie. 
Której=> Światło prorockie objawia wtórą obecność Pana. 
Pilnując=> Bo ci, co mniemają, że proroctwa Starego Testamentu już się wypełniły i nie potrzeba 
ich badać, bardzo się mylą. 
Jako świecy=> Abyście mogli wypełnić swoje zadania, będąc światłością świata. 
W ciemnym miejscu=> Bo "Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim", Psalm 119:105. 
Dzień zaświtał=> "Ścieżka sprawiedliwych jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej 
świeci, aż do dnia doskonałego", Przyp.Sal.4:18. 

2Piotr. 1:21 Nie z woli ludzkiej=> Jak twierdzą moderniści. 
Święci ludzie=> Prorocy w starożytności. 
Pędzeni byli=> Mechanicznie, nieintelektualnie, albo w sposób wyjaśniający, jak to czynili 
apostołowie i Kościół prawdziwy. 
Duchem świętym=> Przez poselstwo od Boga podane im przez aniołów, a także w widzeniu na 
podobieństwo, jak obecnie złe duchy przemawiają przez media spirytystyczne. Umysł ich był 
zajęty mocą Bożą powodując ich do wypowiadania rzeczy, jakie Pan Bóg zamierzył podać do 
wiadomości. 

2Piotr. 2: 1 Fałszywi prorocy=> Źli nauczyciele. 
Między ludem=> Izraelskim. 
Będą i między wami=> Przy końcu wieku ewangelicznego. 



Fałszywi nauczyciele=> Chrystian Scence, teozofia, moderniści, spirytyści, modernizm, nowa 
myśl, ewolucja, itp. Babilon mistyczny, chrześcijaństwo. "Niech was niewielu będzie 
nauczycielami". 
Wprowadzą=> Do trzody Pańskiej. 
Kacerstwa=> Prowadzące do odrzucenia Prawdy i potępienia, między którymi nauka o 
wiecznych mękach zajmuje u nich ważne stanowisko. 
Zaprą się Pana=> Greckie słowo "despotes" znaczy: władca. 
Który ich kupił=> "Drogocenną krwią". Zapierają się ażeby okup był dany, lub był potrzebny dla 
przywrócenia człowieka do życia. 
Prędkie zginienie=> Co jest przeciwne nauce uniwersalistów. 

2Piotr. 2: 2 Przez których=> Kozły i wilki w owczej skórze ubiegający się o władzę w Kościele. 

2Piotr. 2: 3 Przez łakomstwo=> Znak, po którym można poznać wilka w owczej skórze. 

2Piotr. 2: 4 Aniołom=> Za czasów Noego, którzy brali sobie córki ludzkie za żony i przez to "nie zachowali 
pierwszego stanu swego", Juda 6. 
Strąciwszy ich=> Zostali zdegradowani. 
Do piekła=> Greckie słowo "tartarus" oznacza: ziemską atmosferę. 
Na sąd=> Greckie słowo "krisis" oznacza: próbę. 

2Piotr. 2: 5 Pierwszemu światu=> Stan lub porządek rzeczy. 

2Piotr. 2: 7 Strapionego=> Nie mając spokoju umysłu z powodu wyboru onej miejscowości. 
Niezbożników=> Rozpustni mieszkańcy Sodomy i Gomory, którym jednak Pan Bóg obiecał 
restytucję w Tysiącleciu. 

2Piotr. 2: 9 Pan wyrwie=> "Ufać będę, a nie ulęknę się", Izaj.12:2. 
Na dzień sądu=> "Pan odda według uczynków jego", 2 Tym.4:14. 
Karaniu=> W celu stałego utwierdzenia ich w sprawiedliwości. To dowodzi, że nie są oni teraz 
karani. 

2Piotr. 2:10 Najwięcej tych=> Głównie nauczycieli przy końcu wieku ewangelicznego, którzy kiedyś 
znajdowali się między wybranymi. 
Przełożeństw=> Tych, których Bóg zaszczycił i umieścił w ciele Chrystusowym. 

2Piotr. 2:12 Zginą=> Przeciwnie do nauki uniwersalistów. 

2Piotr. 2:14 Niestateczne dusze=> Istoty ludzkie. 

2Piotr. 2:15 Drogi Balaama=> Typ na klasę uczących błędów dla korzyści. 

2Piotr. 2:16 Niema oślica=> Przeciwne nauce nowoczesnych teologów. 

2Piotr. 2:18 Uciekli=> Od "skażenia, jakie jest na świecie", 2 Piotra 1:4. 

2Piotr. 2:19 Sami=> Oni fałszywi nauczyciele, którzy już raz byli oświeceni. 
Wolność obiecują=> Aby nie wierzyć w jednego Boga, jednego Pana i jedną nadzieję. 
Są niewolnikami=> Własnych błędnych nauk. 

2Piotr. 2:20 Niż pierwsze=> Niż ci, którzy zawsze żyli po światowemu. 

2Piotr. 2:21 Byłoby im lepiej=> Tym, którzy już raz byli oświeceni Prawdą Bożą, a następnie ją zaniechali. 

2Piotr. 2:22 Pies=> Ponieważ psia natura jeszcze w nim zostaje. 
Umyta=> "Omył nas z grzechów naszych krwią swoją", Obj.1:5. 
W błocie=> W grzechu. 

2Piotr. 3: 3 Ostateczne dni=> W czasie żniwa wieku ewangelicznego. 
Naśmiewcy=> Mający się za chrześcijan będąc napełnieni i upojeni duchem światowym. 
Pożądliwości=> Według ich planów, teorii, itp. 

2Piotr. 3: 4 Przyjścia Jego=> Greckie słowo "parousia" znaczy: obecność, a nie przyjście. 
Ojcowie zasnęli=> W śmierci, oczekując poranku wzbudzenia z grobu. 
Wszystko tak trwa=> Ludzie mniemają, że ludzkość zawsze będzie się rodzić w boleściach i 
niedoskonałości; zawsze żyć w smutku, kłopotach, utrapieniach i zawodach; zawsze zmuszoną 
prowadzić walkę przeciw światu, ciału i diabłu; a grzech i śmierć zawsze będą trwać, a to nie jest 
Prawdą. 

2Piotr. 3: 6 Pierwszy świat=> Pierwsza epoka, czyli dyspensacja. Nie literalna ziemia, ani literalne niebiosa 
przestały istnieć, lecz porządek rzeczy, jaki istniał przed potopem. 

2Piotr. 3: 7 Lecz niebiosa=> Wszystkie cywilne i kościelne władze. 
I ziemia=> Całe społeczne urządzenie. 
Które teraz są=> Druga wielka epoka, czyli dyspensacja. 
Tymże słowem=> Boskiej władzy. 
Zachowane ogniowi=> Uciskowi, jaki się zbliża zniszczyć je. 

2Piotr. 3: 8 Jeden dzień=> Dzień obecności Chrystusa. 
Jako tysiąc lat=> A nie 24-godzinny dzień. "Dnia, którego jeść będziesz z niego", 1 Moj.2:17. 
"Tysiąc lat przed oczami Twymi jest jako dzień wczorajszy", Psalm 90:4. 

2Piotr. 3: 9 Do pokuty=> Zanim przyjdzie czas, że gniewu swego Bóg nie będzie dłużej powstrzymywał. 



2Piotr. 3:10 On dzień Pański=> Tysiącletni dzień Jego obecności. 
Przyjdzie=> Greckie słowo "heko" znaczy: przyjdzie. 
Złodziej w nocy=> Spokojnie, niepostrzeżenie. 
Niebiosa=> Obecne władze na powietrzu, których szatan jest wodzem, ich księciem. Wielki 
system antychrystusowy. Kościelne władze chrześcijaństwa. 
Z wielkim trzaskiem=> Głosem rozruchów i zamieszania w narodach przeminą. 
Żywioły=> Apostoł Paweł używa tego samego wyrażenia, gdy mówi o żebraczych elementach 
starego świata, obecnego chrześcijaństwa. Różne towarzystwa i sekty, które je stanowią, 
rozpadną się i wywrócą przez sprzeczne poglądy. 
Rozpalone ogniem=> Ludzkich namiętności i gniewu. 
A ziemia=> Społeczeństwo, jak ono jest obecnie zorganizowane pod władzą księcia ciemności. 
Społeczne organizacje będące pod wpływem kościelnictwa lub stanu. 
Rzeczy=> Pycha, rangi, arystokracja, królewskość. 
Będą spalone=> Zniszczone w walce i tarciu, spowodowane przez wzrastającą umiejętność w 
połączeniu z samolubstwem. 

2Piotr. 3:11 Wszystko=> Obecne ziemskie warunki złe przeminą. 
Jakimi wy być macie=> Którzy o wiele więcej posiadacie światła niżeli ojcowie święci. 
______________________  
MANNA - 30 MARCA 
---------------------- 
Pobożność na pewno nie mieści w sobie żadnej szkodliwej plotki, żadnej nieczystej i niezbożnej 
rozmowy, żadnych zdradzieckich i buntowniczych słów. Niech te rzeczy zostaną odrzucone 
daleko przez tych, którzy przyjęli imię Chrystusowe w szczerości i prawdzie. Pamiętajmy też o 
tym, by codziennie rozliczać się z Bogiem i starać się, by żadne próżne nie odpokutowane, a tym 
samym nieprzebaczone słowa, nie świadczyły przeciwko nam. Jeśli codziennie zdajemy swoje 
rachunki Bogu i staramy się o Jego łaskę, by każdego następnego dnia, z większą mocą 
przezwyciężać zło, zostaniemy uniewinnieni podczas sądu i uznani przed Bogiem przez 
Chrystusa, posiadając świadectwo Ducha Świętego potwierdzające naszemu duchowi, że się 
podobamy i jesteśmy przez Niego przyjęci. 
---------------------- 

2Piotr. 3:12 Oczekujcie=> Uważajcie na dowody wypełniających się proroctw, że już On przyszedł. 
Na przyjście=> Greckie słowo "parousia" oznacza: obecność, a nie przyjście. 
W której niebiosa=> Usunięte zostaną. Nie literalne niebiosa oddzielone od siebie przestrzenią 
milionów mil, w których nie może się nic zapalić. 
Żywioły=> Ludzkie, z których kościelne niebiosa się składają. 

2Piotr. 3:13 Lecz=> (My), którzy uczyniliśmy przymierze z Bogiem, znamy Jego plan. 
Nowych niebios=> Oczekujemy nowej władzy duchowej. Chwalebnego Kościoła Bożego, władzy 
Królestwa. 
Nowej ziemi=> Nowo zorganizowanego społeczeństwa pod Boskim Królestwem, opartego na 
nowych podstawach: miłości, sprawiedliwości i pokoju, zamiast samolubstwa, siły i ucisku. Zwie 
się "światem przyszłym", który od nas nie jest daleko. 
W którym=> To w trzecim okresie, czyli dyspensacji zostanie ustanowione. 

2Piotr. 3:14 Starajcie się=> Nagroda wysokiego powołania nie była dana dla leniwych chrześcijan. 

2Piotr. 3:16 Zatracenie=> A nie męki wieczne. Przeciwne teorii uniwersalistów. 

2Piotr. 3:17 Wiedząc to=> Że mają się stać przy końcu żniwa ewangelicznego. 
Strzeżcie się=> Święci, stateczni, żyjący w teraźniejszym czasie, byście nie byli oszukani i nie 
odpadli od stałych nauk Słowa Bożego przez sympatię lub wpływ osoby poważanej i 
szanowanej. 
Błędem=> Nie tracąc czasu na badanie złych nauk. 
Niezbożników=> Greckie słowo "athemos" znaczy: niestały, bezprawny. 
______________________  
MANNA - 25 MARCA 
---------------------- 
Rośniemy w znajomości wtedy, kiedy zwracamy uwagę na obietnice Boga a przez wiarę 
odnosimy je do siebie i usiłujemy dostrzec wypełnianie się tych obietnic w naszym życiu. 
Rośniemy też w znajomości wtedy, kiedy każdy zarys wiedzy wprowadzonej do dobrego i 
uczciwego serca przynosi pewną miarę posłuszeństwa i sprawiedliwości (łaski), w przeciwnym 
bowiem razie nie bylibyśmy przygotowani do następnego stopnia wiedzy, co w rezultacie byłoby 
zatrzymaniem się lub, być może, zawróceniem z drogi. I jak utrata wiedzy oznaczałaby w pewnej 
mierze utratę łaski, tak też utrata łaski oznaczałaby proporcjonalną utratę wiedzy. Z powodu 
wchodzenia w ciemność, obietnice Słowa Pańskiego stają się coraz bardziej zamazane i 



niezrozumiałe, proporcjonalnie do tego jak tracimy dobroć lub łaskę w światowości bądź w 
grzechu. 
---------------------- 

2Piotr. 3:18 Rośnijcie w łace=> (Wzrastajcie) oświadczając osobistą znajomość i społeczność duchową z 
Bogiem. 
 
Zobacz w.17 - MANNA 

1Jan. 1: 3 Zwiastujemy=> Nauczamy. 

1Jan. 1: 4 Wam=> Świętym. 

1Jan. 1: 6 W ciemności=> Z dala od Prawdy biblijnej a bliżej błędu. 
Kłamiemy=> Ponieważ Bóg nie prowadzi swe dzieci tą drogą. 

1Jan. 1: 7 W światłości chodzimy=> W Prawdzie Bożej. 
Chrystusa, syna Jego=> "Który nas umiłował i omył nas z grzechów naszych krwią swoją". 
Oczyszcza nas=> Tylko przez śmierć Chrystusa łaska Boża, czyli usprawiedliwienie z wiary jest 
możliwe. 
Od wszelkiego grzechu=> Od wszelkiego potępienia. 

1Jan. 1: 8 Jeślibyśmy rzekli=> Mówiąc o naszym ciele i kto by nie uznał usprawiedliwienia przez wiarę w 
Chrystusa dla przykrycia niedoskonałości ciała. 
Iż grzechu nie mamy=> Że żadnej niedoskonałości w naszym upadłym ciele nie ma. 

1Jan. 1: 9 Wyznali=> Jeśliby tylko wyznali. 
Grzechy nasze=> Nieumyślne upadki i przewinienia. 
Wierny i sprawiedliwy=> Sprawiedliwość Boża nie może wtedy potępić, jak i przedtem nie mogła 
uniewinnić winnego. 
Wszelkiej nieprawości=> Jeżeli nieustannie prosimy o przebaczenie. 

1Jan. 1:10 Że nie grzeszymy=> Żeśmy nie upadli lub nie grzeszymy. 

1Jan. 2: 1 To wam piszę=> Aby was tego nauczyć. 
Jeśli by kto zgrzeszył=> Będąc w Chrystusie, a potknął się i upadł dla słabości ciała. 
Mamy orędownika=> Lecz świat Go nie ma. "Bóg postanowił dzień, w którym będzie sądził świat 
w sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczył", Dz.Ap.17:31. 
______________________ 
 MANNA - 13 STYCZNIA 
---------------------- 
Jeśli stwierdzimy, że z powodu braku wiary lub słabości ciała zrobiliśmy zły krok, przeciwny woli 
Pańskiej i naszym najlepszym duchowym interesom, to ani chwili nie powinniśmy zwlekać z 
zawróceniem z tej drogi i wzywaniem Pana. Mamy ołtarz poświęcony drogocenną krwią 
Chrystusa, pod każdym względem ważniejszy od tego, który Abraham poświęcił krwią typowych 
zwierząt, a Apostoł nas upomina: "Przystąpmyż tedy z ufnością [śmiało, pełni wiary] do tronu 
łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia, i łaskę znaleźli ku pomocy czasu przygodnego" (Żyd. 4:16). 
---------------------- 

1Jan. 2: 2 Jest ubłaganiem=> Greckie słowo "hilasmos" znaczy: zadośćuczynienie. Jest Dawcą życia. 
Wyobrażały to ofiary mające łączność z Przybytkiem. 
Za grzechy nasze=> Za grzechy Kościoła prawdziwego. "Albowiem naprzód podałem wam, com 
też wziął [od Pana], iż Chrystus umarł za grzechy nasze", 1 Kor.15:3. 

1Jan. 2: 3 Przykazania Jego=> "A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, co miłuje Boga, miłował i brata 
swego", 1 Jana 4:21. 

1Jan. 2: 4 Znam Go=> Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. 
Przykazania Jego=> Aby czynić sprawiedliwość i przynosić owoce godne pokuty. 

1Jan. 2: 5 Zachować słowa Jego=> Kto miłuje Słowo Boże, nie zmienia je, nie przekręca, nie stara się 
unieważnić znaczenia tego Słowa, lecz z przyjemnością zachowuje go, pielęgnuje, miłuje i stara 
się zastosować do Jego przepisów. 

1Jan. 2: 6 Zam też chodzić=> W swoim zwykłym prowadzeniu się w codziennym życiu i we wszystkim, co 
jest dobre. 
______________________  
MANNA - 15 LISTOPADA   
-------- 
Chrześcijanin powinien tak postępować, jak postępował jego Pan w ogólnym zachowaniu się i w 
stosunku do wszystkiego, co jest dobre oraz unikać odpowiednio wszystkiego, co jest złe. 
Powinien postępować dokładnie, o ile to jest możliwe, śladami Jezusa. Nie oznacza to jednak, 
że powinien lub może w niedoskonałym ciele wspiąć się do doskonałości swego Pana, który 
nawet w ciele był doskonały. Taka jest właśnie myśl powyższego wersetu, że powinniśmy tak 



postępować, jak On postępował - w ten sam sposób, w tym samym kierunku, do tego samego 
celu i wzoru, który On uznał i ustanowił.   
-------- 

1Jan. 2: 8 Przykazania nowe=> Nowa nauka według Chrystusa. 

1Jan. 2:12 Dziatki=> Niemowlęta w Chrystusie. 
Dla imienia Jego=> Ponieważ On zapłacił krwią i zadowolił sprawiedliwość Ojca. 

1Jan. 2:13 Ojcowie=> Dojrzali, postępowi chrześcijanie. 
Młodzieńcy=> Chrześcijanie pełni zapału, silni. 

1Jan. 2:15 Nie miłujcie świata=> Jego zamiarów, dążeń i sposobu postępowania. Posłuszeństwo temu 
rozkazowi było jednym z rozstrzygających czynników w otrzymaniu korony (Boskiej 
nieśmiertelnej natury). O rozkazaniu tym klasa Wielkiego Grona często zapominała. 
______________________  
MANNA - 20 CZERWCA 
---------------------- 
Zbratanie ze światem oznacza postępowanie w harmonii z jego ideami i przystosowanie się do 
jego zwyczajów. Nie możemy nie miłować świata w tym znaCZEniu, jeżeli nie będziemy od 
niego oddzieleni i nie będziemy trwać w opozycji do niego. Taka droga jest nam wskazana. Jest 
to droga pod niektórymi względami trudna, osamotniona, lecz zarazem jedyna droga pokoju i 
szczęścia. Obecny świat ze swoją namiętnością szybko przemija. Jest puSTY, nie zadowala i 
ostatecznie wiedzie do katastrofy i ruiny. Lecz ci, którzy rozkoszują się Pańskim sposobem 
postępowania mają błogosławioną łączność duchową i poczucie jedności z Nim. Ich radość 
pochodzi ze źródła, którego świat nie może pojąć - żyją bowiem na wyższym poziomie, 
oddychają czyściejszym powietrzem i cieszą się świętszą i przyjemniejszą przyjaźnią, niżeli 
świat może zaofiarować. 
---------------------- 

1Jan. 2:16 Pożądliwość ciała=> Niewłaściwe uprawianie pożądliwości i namiętności, którym podlega upadła 
ludzkość. 
Pycha żywota=> Wynoszenie się nad tych, którzy zajmują niższe stanowiska w życiu. 
Jest ze świata=> Zgodnie z duchem złego świata. 

1Jan. 2:17 Kto czyni wolę Bożą=> Ten tylko otrzyma błogosławieństwo. 

1Jan. 2:18 Antychryst=> Bezbożnik, człowiek grzechu, tajemnica nieprawości, syn zatracenia, obrzydliwość 
spustoszenia, bestia, mały róg, papiestwo. Fałszywe naśladowanie Chrystusa. 
Wielu antychrystów=> Fałszywych nauczycieli. 

1Jan. 2:19 Z nas wyszli=> Opuścili Prawdę i zainteresowanie się nią. 
Ale=> Klasa Antychrysta dowodziła, że proroctwa o Mesjaszu były figuralnymi, a przeto nigdy nie 
miały się wypełnić. 
Nie byli z nas=> Albo nie byli nigdy chrześcijanami, lub przestali być takowymi. Nigdy nie 
reprezentowali nas, chociaż im mogło się zdawać, że czymś byli, przeto w tym względzie 
oszukiwali samych siebie i świat. 

1Jan. 2:20 Macie pomazanie=> Namaszczeni duchem świętym, zostaliście powołani na urząd. 
Od Onego Świętego=> Od Ojca. 
Wiecie wszystko=> Pospolite tłumaczenie tego tekstu sprzeciwia się wyraźnemu oświadczeniu 
Pisma Świętego, że "teraz częściowo znamy [Słowo Boże] i częściowo prorokujemy", 1 Kor.13:9. 

1Jan. 2:22 Który zapiera=> Nauczając, że proroctwa o Mesjaszu są tylko figuralnymi. 

1Jan. 2:25 Żywot wieczny=> "Dar łaski Bożej jest żywot wieczny", Rzym.6:23. 
______________________  
MANNA - 8 MAJA 
---------------------- 
Wszyscy powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że mamy coś do zrobienia w zakresie realizacji 
udzielonych nam chwalebnych obietnic Bożych. Jeśli chodzi o sprawy życia doCZEsnego, Bóg 
obiecał, że chleba i wody nam nie zabraknie. Nie znaczy to jednak, że mamy zaniedbywać 
słuszne sposobności ich zdobywania. On nam także obiecał udział w przyszłym Królestwie, ale 
do nas należy uczynienie powołania i wyboru pewnym. Bóg jest zupełnie zdolny i zawsze gotowy 
do spełnienia wszystkiego, co do Niego należy w każdej sprawie. Jednak On dla naszej korzyści 
powołuje nas, abyśmy okazali wiarę przez uczynki, wykorzystując we współpracy z Nim 
wszystkie rozsądne możliwości. 
---------------------- 

1Jan. 2:26 Którzy was zwodzą=> Starają się odwieść was od Chrystusa. 

1Jan. 2:27 To pomazanie=> Wpływ ducha świętego. Wyraz "Chrystus" znaczy: "Pomazaniec". "Chrystus 
nie jest jednym członkiem, ale wieloma". 
Któreście wzięli=> Otrzymywanie ducha świętego rozpoczęło się od zielonych świąt. 



Od Niego=> W figurze olejek był wylewany tylko na głowę. 
Aby was kto uczył=> Fundamentalnych prawd, że Jezus jest Mesjaszem, Odkupicielem, Synem 
Bożym. Greccy filozofowie, którzy mienią się być wielkimi nauczycielami, nie mogą was nauczyć 
nic właściwego. 
Tak w Nim trwajcie=> Powinniście w Nim pozostać. 
______________________  
MANNA - 17 KWIETNIA 
---------------------- 
Błogosławieństwo i moc Pańska towarzyszyły w jakiś sposób pomazaniu Dawida - dokładnie nie 
możemy zrozumieć jak to było - uzdalniając go do postępu w wiedzy, itd., przystosowując i, 
przygotowując do obowiązków urzędu, na który został pomazany. Czy w związku z tym 
pomazanie jakie spłynęło na Kościół, od czasu przyjęcia go przez Pana, nie możemy traktować 
jako antytypu? Pomazanie Kościoła nie było fizyczne, błogosławieństwa mu udzielone nie miały 
charakteru doCZEsnych błogosławieństw, ponieważ członkowie Kościoła wzrastali w łasce, 
wiedzy oraz miłości jako nowe stworzenia i jako tacy w przyszłości, w pierwszym 
zmartwychwstaniu, będą udoskonaleni i wstąpią na tron razem z naszym Panem i Mistrzem, swą 
Głową. 
---------------------- 

1Jan. 2:28 W przyjściu Jego=> Greckie słowo "parousia" znaczy: obecność. 

1Jan. 2:29 Z Niego narodzony=> Z Boga jest spłodzony. 

1Jan. 3: 1 Patrzcie=> Greckie słowo "eodon" znaczy: rozważajcie, znajcie, rozumiejcie. 
Miłość Ojca=> Greckie słowo "agape" oznacza: miłość bezinteresowną. 
Dziatkami Bożymi=> I uczynił nas w świecie Swoimi przedstawicielami. 
Dlatego=> Ponieważ uważamy Ewangelię za cel i głosimy przedmiot, który pochłania całe nasze 
życie. 
Świat nas nie zna=> Jako Nowych Stworzeń i jako Chrystusowych współdziedziców, członków 
Jego Ciała, części Jego ofiary. Nie rozumie nas dla tej samej przyczyny. 

1Jan. 3: 2 Dziatkami Bożymi=> Jesteśmy uważani za dzieci Boże. 
Jeszcze nie objawione=> Jakie jest duchowe ciało, a zatem jakim jest nasz Pan. 
Czym będziemy=> Jak wielkiej zmiany doznamy, gdy otrzymamy ciała, które Pan przyobiecał. 
"Ale wszyscy przemienieni będziemy". 
Podobni będziemy=> Uwielbionemu i przemienionemu Jezusowi, gdyż "jest ciało cielesne, jest 
też ciało duchowe", 1 Kor.15:44. "Ale Pan jest tym duchem", 2 Kor.3:17. "Wyraźnym 
podobieństwem Jego [Ojca] osoby", Żyd.1:3. "Do czego nas powołał przez Ewangelię ku 
dostąpieniu chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa". 
Albowiem=> Ci co teraz posiadają zmysł duchowy, przypodobani są do stanu, który figurowała 
świątnica. 
Ujrzymy Go=> Jezusa w doskonałym stanie, który figurowała świątnica najświętsza. Nikt nie 
może oglądać Jezusa chwały dopóki nie zostanie przemieniony na Jego podobieństwo. 
Tak jako jest=> Jezus chwalebną istotą. Nie takim, jakim był, gdy dla nas stał się biednym, ani 
takim, jakim się okazał uczniom po Swoim zmartwychwstaniu. 
______________________  
MANNA - 25 SIERPNIA 
---------------------- 
Miejmy nadzieję, że wkrótce doznamy przemiany w zmartwychwstaniu i staniemy się tacy, jakim 
jest nasz drogi Zbawiciel, zobaczymy Go, takim, jaki jest i podzielimy z nim chwałę w Jego 
wielkiej epiphaneia, czyli zajaśnieniu synów Bożych w chwale Królestwa. To sprawia, że pałamy 
entuzjazmem - w ożywieniu serc, rozwiązaniu języka i każdej sposobności - do służenia 
naszemu Mistrzowi i domownikom wiary. Jeśli ta nadzieja była kotwicą dla ludu Bożego przez 
tyle stuleci, to o ile więcej ona znaczy dla nas, żyjących teraz, w czasie Jego obecności, 
oCZEkujących Jego pełnej apokalupsis - Jego objawienia się w chwale Królestwa! 
---------------------- 

1Jan. 3: 3 Tę nadzieję w Nim=> Nadzieję uczestnictwa z Chrystusem w czasie wtórej Jego obecności. Tej 
znajomości Bożej świat nie posiada. 
Oczyszcza się=> Stara się być w takim stanie serca i takie prowadzić życie, aby się mógł 
przypodobać Panu. "Mając tedy, najmilsi, tą obietnicę, oczyszczajcie samych siebie", 2 Kor.7:1. 
Jako i On=> Pan, który Jana powołał. 

1Jan. 3: 4 Grzech=> Rozmyślny lub nierozmyślny. 

1Jan. 3: 5 Grzechy nasze=> Przyczyna, dla której byliśmy skazani na śmierć. 
Grzechu w Nim nie ma=> Był "świętym", niewinnym, niepokalanym, odłączonym od 
grzeszników. 



1Jan. 3: 6 Nie grzeszy=> Grzech nie jest przypisany Nowemu Stworzeniu. 

1Jan. 3: 7 Niech was nie zwodzi=> Abyście mogli przypuszczać, że Bóg byłby zadowolony z waszego 
postępowania, gdybyście nie walczyli przeciw wszelkie niesprawiedliwości. Wielu zwodzi innych i 
siebie, bo mienią się być ludem Bożym, mimo tego są ślepymi na słuszność i sprawiedliwość w 
codziennych sprawach życia. Okazują za wiele pobłażania dla swoich przekroczeń, a surowymi 
są dla słabości innych. 
Czyni sprawiedliwość=> W codziennym życiu stara się postępować jak może najlepiej i podług 
swej możności ufa, że zasługa Odkupiciela pokryje mimowolne przekroczenia. 
Sprawiedliwy jest=> Ten, kto uznanym jest przez Boga. 

1Jan. 3: 8 Czyni grzech=> Grzeszy ze świadomością. 
Aby zniszczył=> "Aby przez śmierć zniszczył tego, który ma władzę śmierci, to jest diabła", 
Żyd.2:14. 

1Jan. 3: 9 Wszelki=> Z Nowego Stworzenia. 
Grzechu nie czyni=> Umyślnie. Gdyby stara wola zapanowała nad nową, to by oznaczało śmierć 
Nowego Stworzenia. 
Nasienie jego=> Święte nasienie prawdy, duch Prawdy Bożej. 
Nie grzeszy=> Dobrowolnie. 

1Jan. 3:10 Brata swego=> Jest odwrotnie, miłuje samego siebie. 

1Jan. 3:12 Jako Kain=> Typ na klasę, która morduje swych braci przez oszczerstwa. Figurują Izmaela, 
Ezawa, cielesnego Izraela i klasę kąkolu. Którzy zaniechali baczyć na Boże ostrzeżenie, że gdy 
się gniewają na brata swego, grzech wciska się do ich serca. 
Z tego złośnika=> Z jego ducha, czyli usposobienia, zarozumiałości i pychy. 

1Jan. 3:13 Świat was nienawidzi=> "Wiedzcie, że mnie [Jezusa] pierw niżeli was miał w nienawiści", 
ponieważ nie może wytrzymać czystego światła blasku świecącego prawdziwej Ewangelii przez 
wasze gliniane naczynia. Ponieważ szatan, bóg starego świata jest waszym nieubłaganym 
przeciwnikiem. 

1Jan. 3:14 ______________________  
MANNA - 16 MARCA 
---------------------- 
Jedną z ostatecznych i najbardziej przenikliwych prób dla tych "braci" i jedyną, w której, być 
może, większość już rozbudzonych i uzbrojonych upadnie, będzie miłość do braci, Widocznie 
liczne jednostki upadną na tym punkcie i dlatego nie będą godne hojnego wejścia do Królestwa. 
Gdyby ktoś był szCZEgólnie słaby i narażony na potknięcia, prawdziwy żołnierz krzyża nie 
będzie nim gardził ani mu urągał, tak jak nie uczyniłby tego Starszy Brat i Wódz. Przeciwnie, tym 
bardziej będzie on czuwa? i pomagał słabszemu, chociaż sam czułby się lepiej w towarzystwie 
mocniejszego. 
---------------------- 

1Jan. 3:15 Nienawidzi brata=> Ze świadomością, z rozmysłem. 
Mężobójcą jest=> Podług tej reguły każdy oszczerca jest mężobójcą. 

1Jan. 3:16 Położył swoją duszę=> Greckie słowo "psyche" znaczy: duszę, istotę. 
I myśmy=> Którzy otrzymaliśmy zadatek ducha świętego i wyrobiliśmy sobie dość obszerną 
znajomość o Nim. 
Kłaść dusze za braci=> (Winniśmy). Oddawać nasze życie w różnych sprawach codziennego 
życia, bądź w sprawach doczesnych, bądź duchowych, a ponieważ duchowe są ważniejsze, 
więc w duchowych sprawach. W nauczaniu Ewangelii budując jeden drugiego w czynieniu 
dobrze wszystkim. 
Za braci=> Nie za świat. 
 
Zobacz w.14 - MANNA 

1Jan. 3:17 Majętność świata=> To wskazuje iż w zgromadzeniach pierwotnego Kościoła znajdowali się 
ubodzy i bogaci. 

1Jan. 3:20 Nas potępiało serce=> Wyrzuca nam, iż nie czynimy co w naszej mocy, aby służyć Panu, Jego 
Prawdzie i naszym braciom, "mając oczyszczone serce od sumienia złego". 

1Jan. 3:22 Przykazanie Jego=> "A toć jest przykazanie Jego, abyśmy miłowali jedni drugich". To nie odnosi 
się do Prawa Zakonu, gdyż "z uczynków Zakonu nie było usprawiedliwione żadne ciało przed 
obliczem Bożym". 

1Jan. 4: 1 Każdemu duchowi=> Każda nauka, którą ludzie głoszą, nie odnosi się do istot duchowych. 
Ale doświadczajcie=> Nie przez ich zewnętrzną postawę i pretensję, lecz przez Słowo Boże. Nie 
przyjmować niczego wprost, bez uprzedniego wypróbowania, ale rozpatrzyć krytycznie. 
Duchów=> Nauk i nauczycieli. 

1Jan. 4: 2 W ciele przyszedł=> Bo "Słowo [Logos] ciałem się stało". 



Z Boga jest=> Dążący w prawdziwym kierunku. 

1Jan. 4: 3 Nie wyznaje=> Który zaprzecza. 
Nie jest z Boga=> To pokazuje, że wszystkie kościoły zwane "prawowierne", są potępione, 
ponieważ nie wierzą, że nasz Pan literalnie przyszedł w ciele, "stał się ciałem". Podobnie teoria 
uniwersalistów i uniterianów jest również odrzuconą, gdyż kościoły te zaprzeczają, iż Pan Jezus 
istniał w przedludzkim stanie, a stąd, że On przyszedł. 
Jest duch=> Nie osoba, lecz usposobienie. 
Antychrystusowy=> Który się sprzeciwia Chrystusowi. 

1Jan. 4: 5 Są ze świata=> Są światowymi, chociaż przyznają się do Chrystusa. 
Mówią=> Według ducha światowego. 

1Jan. 4: 6 Słucha nas=> Posłuszny jest naszym instrukcjom, naszemu nauczaniu. 
Poznajemy=> Na ile głoszone nauki zgadzają się ze Słowem Bożym. 
Ducha błędu=> Nie osobę, ale naukę. 

1Jan. 4: 7 Z Boga narodzony=> Spłodzony z Boga mocą ducha świętego przez Słowo Prawdy. 

1Jan. 4: 8 Nie zna Boga=> Jest pewna znajomość, której nie można zaczerpnąć z książek, lecz która 
przychodzi przez doświadczenie ducha Bożego. 
Bóg jest miłość=> Jeżeliby kto miał zginąć bez znajomości, która by mogła go zbawić, wtedy to 
oświadczenie byłoby nieprawdziwe. Gdy człowiek zostanie przywrócony do podobieństwa 
Bożego, człowiek także będzie żywym wyobrażeniem miłości. 

1Jan. 4: 9 Przez to=> Ponieważ ofiarował najdroższy skarb swego serca i dla cierpień, jakie z tego powodu 
poniósł. 
Objawiona jest=> Miłość, która zawsze istniała, ale dotąd nie była objawioną. 
Ku nam=> Miłość Boża dla świata w ogólności jeszcze nie jest objawiona. 
Syna jednorodzonego=> Nasz Pan był jedynym bezpośrednim stworzeniem Ojca. 

1Jan. 4:10 Był ubłaganiem=> Greckie słowo "hilasmos" znaczy: zadośćuczynienie. 

1Jan. 4:12 Bóg mieszka=> Jest świadectwem, iż Bóg mieszka. 
______________________  
MANNA - 7 MARCA 
---------------------- 
To czy ja w Boskiej ocenie znaczę cokolwiek, czy też nic nie znaczę, zależy raCZEj od miary 
mojej miłości do Niego, do Jego braci, do Jego sprawy i świata w ogóle, nawet do moich 
nieprzyjaciół, niż od mojej wiedzy, popularności i krasomówstwa. Przeto w ocenianiu charakteru 
na pierwszym miejscu mamy stawiać miłość, biorąc ją pod uwagę jako zasadniczy probierz 
naszej bliskości z Panem i przyjęcia nas przez Niego. Ci, którzy otrzymali Ducha Świętego 
powinni być dobrze usposobieni. W żaden sposób nie pokażemy lepiej, że sławimy Tego, który 
nas wyrwał z ciemności do Swojej dziwnej światłości, niż przez okazanie ducha miłości w 
każdodziennych sprawach życiowych. 
---------------------- 

1Jan. 4:14 Aby był Zbawicielem=> Wykonawcą Boskiego planu. 

1Jan. 4:16 Bóg jest miłością=> Greckie słowo "agape" znaczy: miłość bezinteresowną. 
Mieszka w miłości=> Duch, czyli usposobienie Boże. 
______________________  
MANNA - 29 LUTEGO 
---------------------- 
Sprawiedliwość napełnia miarę całkowicie, lecz miłość nią potrząsa, ugniata, dokłada i 
przepełnia sprawiedliwość. Miłość jest więc czymś, CZEgo nie można wymagać, ani uskarżać 
się, gdy jej nie otrzymujemy, lecz gdy nam jest okazywana oceniać ją z wdzięcznością jako łaskę 
i szczodrze odwzajemniać. Każdy, kto w ogóle pragnie miłości, powinien jej pragnąć w jej 
najwyższym sensie - w sensie podziwu i czci. Ten rodzaj miłości jest najcenniejszy. Jedynym 
sposobem zdobycia go jest manifestowanie tej szlachetności charakteru, która wywołuje ją u 
tych, którzy są prawdziwie szlachetnymi. 
---------------------- 

1Jan. 4:17 Jaki On jest=> Jako Bóg jest miłość, a jak Chrystus był wzgardzony i odrzucony od świata. 
Tacy i my jesteśmy=> Żywym obrazem miłości. Teraz będąc w ciele, jesteśmy przedstawicielami 
Chrystusowymi, a jeżeli okażemy się wierni, staniemy się współdziedzicami w przyszłości. Z 
tego punktu widzenia, pierwsze przyjście Chrystusa w ciele było stopniowe i obejmuje czas 
dziewiętnastu stuleci. 

1Jan. 4:18 Miłość doskonała=> Wynikająca z poznania Boga i Jego wielkiego planu zbawienia. Miłość 
doskonałą rzadko można znaleźć tu, na ziemi, nawet pomiędzy świętymi. Doskonalenie się w 
miłości jest stopniowe. 



Wyrzuca bojaźń=> Bojaźń niewolniczą, a nie głębokie poszanowanie, cześć. "Napisano księgę 
pamiątki przed obliczem Jego dla bojących się Pana", Mal.3:16. "Kto się boi Pana a czyni 
sprawiedliwość, jest Mu przyjemny", Dz.Ap.10:35. 
Bojaźń ma udręczenie=> Zmiana serca spowodowana bojaźnią, zamiast miłością, nigdy nie 
może sprowadzić tego pokoju Bożego, który przewyższa wszelki rozum. 
________________________ 
MANNA - 4 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Potężny a nawet przerażający jest wpływ strachu, wyjątkiem w uleganiu mu są ci, którzy poznali 
Boga przez wcześniejsze doświadczenia i którzy ufają Mu nawet wtedy, kiedy nie mogą podążać 
Jego śladem. Ten olbrzym strachu i rozpaczy musi być ugodzony kamykiem ze strumyka: 
"Napisano". Proca wiary musi wyrzucić słowo obietnicy z taką siłą, by zabić przeciwnika i 
wyzwolić nas spod jego panowania. Tak więc, uzbrojeni jedynie w Słowo Boże, ufając Pańskiej 
lasce i kijowi możemy być odważni i przemożnemu sekciarstwu odpowiedzieć jak Dawid 
Filistynowi: "Ty idziesz do mnie z mieczem i z oszczepem, i z tarczą, a ja idę do ciebie w imieniu 
Pana zastępów, Boga wojsk Izraelskich, któremuś urągał". 
---------------------- 

1Jan. 4:19 My Go miłujemy=> Naszą pierwszą pobudką była miłość dla Niego. 

1Jan. 4:20 Nienawidzi brata=> Nie miłujemy go dostatecznie, aby mieć z nim chrześcijańską społeczność. 
Nie widział Go=> Chyba tylko oczami wiary. 

1Jan. 5: 1 Wszelki=> Członek Kościoła prawdziwego. 
Z Boga się narodził=> Został spłodzony z Boga przez moc ducha świętego. Spłodzony z Boga 
mocą ducha świętego przez Słowo Prawdy. 
Który urodził=> Spłodził. 
Miłuje i Tego=> Naszego Pana Jezusa. 

1Jan. 5: 2 Boga miłujemy=> Jedynie ci, którzy stali się uczestnikami ducha Bożego, przez poznanie Jego 
charakteru, mogą prawdziwie miłować dzieci Boże. 

1Jan. 5: 3 Ta jest miłość Boża=> Po uczynkach poznaje się, czy kto posiada miłość. 
Nie są ciężkie=> "Pragnę czynić wolę Twoją o Boże". 

1Jan. 5: 4 Narodziło z Boga=> Spłodzone z Boga. 
Zwyciężyło świat=> Podbijająca moc. 
Wiara wasza=> Wiara opierająca się na Słowie Bożym, dobrze rozpatrzona nie tylko w głowie, 
ale i w sercu. W znajomości Bożej, której świat nie posiada. "Bez wiary nie można podobać się 
Bogu". "Wiarą postępujcie, a nie widzeniem". "Niechaj ci się stanie, jakoś uwierzył". "A nade 
wszystko wziąć tarczę wiary". Jest to naszym przywilejem modlić się do Boga i prosić, aby 
pomnożył naszą wiarę i abyśmy sami mogli ją pomnażać przez dowiadywanie się o Boskich 
obietnicach i aby one stały się naszymi. 

1Jan. 5: 6 Nie w wodzie tylko=> Samoofiarowanie się. 
Ale i we krwi=> Tak figuralny, jak i rzeczywisty chrzest we krwi śmierci. 

1Jan. 5: 7 Którzy świadczą=> Wszystkie słowa następne są dodane. Słów tych nie ma w żadnych 
rękopisach, które były pisane do siódmego stulecia. Pierwotni tłumacze Biblii mieli tylko osiem 
manuskryptów, z których tłumaczyli. My zaś w naszych czasach posiadamy około 700 
egzemplarzy, a z tych dwa, które sięgają daty Roku Pańskiego 350. Na słowach, które nie 
należą do Pisma Świętego opiera się nauka katechizmów, że ci trzej stanowią jednego Boga, 
Trójcę, którzy są sobie równi w istocie, mocy i chwale. 

1Jan. 5:11 Dał nam żywot wieczny=> Teraz przez wiarę, a z czasem w rzeczywistości, gdy On się objawi, 
który jest naszym żywotem. 

1Jan. 5:12 Ma żywot=> Jest spłodzony do duchowej natury, prawo do żywota jako dar Boży. 
Nie ma żywota=> Żadnego życia i nie przebywa w wiecznych mękach, lecz trwa pod wyrokiem 
śmierci. Na przekór nauce uniwersalistów. 

1Jan. 5:13 Żebyście wiedzieli=> Mogli być nauczeni. 

1Jan. 5:16 Jest grzech=> Trwanie w złem ze świadomością, który ostatecznie objawi się na zewnątrz w 
zapieraniu okupu, czy też w niemoralnym postępowaniu. 
Na śmierć=> Wtórą śmierć, zniszczenie. Przeciwne nauce uniwersalistów. Figuruje tych 
pierworodnych u Żydów w Egipcie, którzy podczas wielkiej nocy nie znajdowali się w domu pod 
ochroną krwi. 
Aby się [za nim] kto modlił=> "Albowiem nie możebne jest, by się odnowił ku pokucie", Żyd.6:4-7. 
"Nie byłaby zastosowana ofiara za grzech", Żyd.10:26. 

1Jan. 5:17 Niesprawiedliwość=> Wszelka niedoskonałość. 

1Jan. 5:18 Narodził z Boga=> Poczęty z Boga. 
Nie grzeszy=> Rozmyślnie. 



Który się narodził=> Jako brat, a nie syn Chrystusa. 
A on złośnik=> Szatan, którego istnieniu wielu zaprzecza. 
Nie dotyka się=> Nie może ich uchwycić. 
______________________  
MANNA - 11 LIPCA 
---------------------- 
Tak długo, dopóki serce (umysł, wola) jest święte, w harmonii z Bogiem i sprawiedliwością, tak 
długo, jak duch i świętość pozostają w nas, nowy umysł nie może zezwolić na grzech, ale musi 
być i jest jego oponentem. Mimo licznych walk staczanych z członkami naszego upadłego i 
słabego ciała, z jego żądzami i pragnieniami, jesteśmy oddzieleni i różni od ciała. Słabości i 
niedoskonałości ciała nie są przypisywane nowemu umysłowi w Chrystusie Jezusie, lecz są 
uznane za przykre, ukryte pod zasługą okupowej ofiary naszego Pana. 
---------------------- 

1Jan. 5:19 W złem położony jest=> Świat znajduje się pod kontrolą złego i dotąd znajduje się pod 
przekleństwem, spod którego tylko do tej pory wierzący zostali uwolnieni, dlatego, że "ciemność 
pokrywa ziemię, a zaćmienie narody". 

1Jan. 5:21 Strzeżcie się bałwanów=> Żeby nie miłować męża, żony, rodziców, dzieci, brata lub siostrę, 
więcej niżeli Boga. Ażeby człowiek swych uczuć, czci, poszanowania i uwielbienia, jakie się 
należały Bogu, nie oddawał żadnemu stworzeniu lub rzeczy. 
______________________  
MANNA - 27 GRUDNIA   
-------- 
Swego zaufania nie powinniśmy pokładać w wodzach, lecz w Panu. To nie oznacza, że nie 
mamy ufać wodzom i uznawać ich, ponieważ cała historia Pańskiego postępowania ze Swym 
ludem, typowym i antytypowym, pokazuje, iż On uważa.za stosowne używanie ludzkich 
pośredników jako Swoich przedstawicieli w nauczaniu i prowadzeniu Swego ludu z łaski w łaskę, 
z wiedzy w wiedzę. Z tego należy nauczyć się lekcji, iż Pan jest zupełnie kompetentny do 
kierowania Swoim dziełem i chociaż na Jego kierownictwo patrzymy poprzez ludzkich 
pośredników, to naszej ufności nie pokładamy w nich, w ich mądrości i ich sile, lecz w Pańskiej 
mądrości oraz sile, prowadzącej ich a także nas przez nich 
.-------- 

2Jan. 1: 1 Starszy=> Jan był apostołem. Aby być nim było również potrzebne być i starszym. 

2Jan. 1: 7 Wyszło=> W polskim tłumaczeniu jest dobrze, więc zbyteczne odwoływać się do gramatyki. 

2Jan. 1: 8 Odpłatę zupełną=> Wysokie powołanie, współdziedzictwo Królestwa, Boska natura, a nie 
częściowa nagroda stania się sługami Kościoła jako W.G. 

2Jan. 1: 9 Przestępuje=> Ktokolwiek grzeszy dobrowolnie. 
W nauce Chrystusa=> Że przyszedł Syn Boży, by wydał samego siebie na okup za wszystkich. 

2Jan. 1:10 Kto przychodzi do was=> Taki kto się przedstawia za nauczyciela trzody. 
Tej nauki nie przynosi=> Że Chrystus przyszedł na świat w ciele, by zbawić świat. 

2Jan. 1:11 Pozdrawia=> Kto pośrednio pomaga do herezji tj. że nie zostaliśmy kupieni przez Naszego 
Pana. 
Jego złych uczynków=> Którzy otwarcie uczą tych nauk. 

3Jan. 1: 2 Aby był zdrów=> Myśli mają wielki wpływ na zdrowie. " Jak człowiek myśli takim jest ". 

3Jan. 1:12 Demetriuszowi=> Jest przypuszczenie, że to był ten sam, który wzniecił bunt w Efezie, a 
następnie został chrześcijaninem. 

Juda. 1: 3 Społecznym zbawieniu=> Naprawienie wszystkich rzeczy dla całej ludzkości. 
Gorliwie ubiegali=> W duchu miłości, a nie w walce i nienawiści, i nie o rzeczy banalne. 
O wiarę=> W odkupienie. Nie o nauki obce. Są dogmaty, które są niezbędne do utrzymania 
prawdziwej łączności między chrześcijanami. 
________________________ 
MANNA - 23 WRZEŚNIA 
---------------------- 
Nasz dobry bój wiary polega w znacznej mierze na bronieniu przez nas Słowa Bożego, co także 
obejmuje bronienie charakteru Boskiego. To oznacza naszą chęć stania przy Prawdzie za 
wszelką cenę i przeciwko każdej liczbie napastników - przeciwko wierzeniom i teoriom ludzkim, 
fałszywie przedstawiającym zwiastowanie wielkiej radości, jaką Pan i Apostołowie ogłosili, a 
która dzięki Bogu będzie jeszcze głoszona wszystkim ludziom. Apostoł wyraził to następująco: 
"Żem jest wystawiony ku obronie Ewangelii". My też nie możemy robić nic innego, jak bronić 
Prawdy. Prawda jest reprezentantem Boga, reprezentantem Chrystusa i stąd naszym godłem, a 
jako prawdziwi żołnierze musimy bronić swego godła, nawet aż do śmierci. 
---------------------- 



Juda. 1: 4 Niektórzy ludzie=> Greccy filozofowie. 

Juda. 1: 5 Potem tych=> Dosłownie powiedziane: "Po raz wtóry". To figuruje tych, którzy są skazani na 
zniszczenie przez wtórą śmierć. 

Juda. 1: 6 Także aniołów=> "Bóg aniołom, którzy byli zgrzeszyli nie przepuścił". 
Którzy=> Brali sobie córki ludzkie za żony, za dni Noego. 
Mieszkanie swoje=> Właściwy stan 
Zachował=> Zamiast ukarać ich śmiercią, jak postąpił z człowiekiem, w czym pokazana jest 
nader rozliczna mądrość Boża. 
Łańcuchami wiecznymi=> ograniczył ich swobodę i wolność do czasu, zabraniając im ukazywać 
się w ludzkiej postaci i obcować z ludźmi. To nie było zabronione dobrym aniołom, jeżeli tego 
było potrzeba. 
Pod chmurą (ciemnotą)=> Nie dozwalając im wykonywać swej władzy w światłości. 
Na sąd=> Po grecku krisis, próbę. 
Dnia wielkiego=> Dnia 1000-lecia, w którym starać się będą czynić cuda kłamliwe w jasny dzień, 
jak to starają się dziś czynić. 
                       =>Dzień, którego świat oczekuje, aby był sądzony. 

Juda. 1: 7 Cudzym ciałem=> Bóg nie dozwala na mieszanie się odrębnych natur. 
Za przykład=> Boskiej sprawiedliwości i miłosierdzia. 
Ognia wiecznego=> Doszczętne zniszczenie - wtóra śmierć. 

Juda. 1:10 Jednak Michał=> "Jako Bóg", reprezentujący Boga, Chrystus Jezus, Wódz zbawienia naszego. 
Gdy się z diabłem=> Który starał się posiąść ciało Mojżesza, aby będąc przez Żydów 
zabalsamowane, mogło stać się pokusą dla Żydów i powodem do oddawania ciału czci i co 
stałoby się bałwochwalstwem. 
Wadził o ciało Mojżesza=> Tajemnicze zachowanie ciała Mojżesza figurowało na ciało ludzkie 
Jezusa. 
Niech cię Pan zgromi=> Nam nie jest dozwolone wypowiadać swojego sądu. Niech Pan gromi 
obecnie istniejące instytucje. 

Juda. 1:11 Biada im=> Tym, którzy już liczyli się między wybranymi, a popełnili grzech dobrowolny. 
Drogą Kaina udali=> Jako mordercy braci. Figurujące przez Ismaela, Ezawa, cielesnego Izraela i 
klasę kąkolu. 
Za błędem Balaamowym=> Nauczanie fałszu dla zysku. Wbrew twierdzeniu nowoczesnych 
teologów, że historia ta nie jest prawdziwa. 
Przeciwieństwem Korego=> Nie trzymając się głowy. 

Juda. 1:13 Wały morskie=> "Morza więcej nie było", żadnego z takich, którzyby nie byli pod prawem 
religijnym. 
Gwiazdy błąkające=> fałszywi nauczyciele, którzy roszczą prawo do władzy jaką ,posiadali 
Apostołowie "dwanaście gwiazd", nauczyciele pierwotnego Kościoła. 

Juda. 1:14 Enoch=> Prorokował, głosił restytucją, choć w owym czasie nie była zrozumiała. 
Siódmy od Adama=> Możliwe, iż to nasuwa myśl, że przywrócenie człowieka do doskonałości 
miało nastąpić w siódmym 1000 - letnim dniu. 
Z świętymi swoimi=> Wyraz grecki Hagios, nigdzie nie jest tłumaczony na wyraz " anioł". " Gdy 
przyjdzie Pan, Bóg mój i wszyscy święci z Nim " - Zach.14,5. 

Juda. 1:15 Sad wszystkim=> Uczynił, wykonał sprawiedliwość na ziemi. 

Juda. 1:16 Pochlebiając osobom=> Dla własnych korzyści. 

Juda. 1:19 Sami odłączają=> Od prawdy i ducha prawdy. " Nie opuszczając społecznego zgromadzenia 
waszego ". 
Bydlęcy=> Zajmujący się rzeczami zadowalającymi zmysły, pożądanie starej natury. 

Juda. 1:20 Budując się=> Wzajemne budowanie jest rzeczą ważniejszą dla Kościoła, niż wydawanie 
świadectwa światu. 
W duchu świętym=> W duchu wierności i miłości ku Bogu. 

Juda. 1:21 Zachowajcie siebie=> " Strzeż serca twego ". W życiu codziennym starać się żyć w miłości i 
posłuszeństwie zasadom sprawiedliwości. 
W miłości Bożej=> Miłość Boża różni się od wszystkiego, co jest znane upadłym ludziom, miłość 
ofiarnicza, bezinteresowna, na którą otrzymujący ją nie zasłużył. Pan Bóg powoduje różne 
rzeczy, aby one wyrobiły w nas tę miłość. 
___________________ 
MANNA 17 STYCZNIA 
----------------------------------- 
Codziennie i w każdej chwili, możemy zachowywać samych siebie w miłości Pańskiej przez 
posłuszeństwo zasadom sprawiedliwości i wzrastającą miłość do tych zasad. Mamy też radować 
się z każdego doświadczenia życiowego - z jego prób, trudności, smutków, zawodów, itp. - nie 



mniej jak z jego przyjemności, jeśli Pan, przez któryś z tych środków lub przez wszystkie, będzie 
nas pouczał i udzielał możliwości jaśniejszego wglądu w nasze własne słabości i lepszej 
wnikliwości w on doskonały zakon wolności i miłości, w zakon który On ustanowił i wobec 
którego wymaga pełnego i lojalnego poddania serca. 
------------------------------- 

Juda. 1:22 Nad niektórymi=> którzy zostali usidleni przez przeciwnika, bądź przez grzech, lub przez 
fałszywą naukę. 
Zmiłujcie się=> Odpowiednio na ile kto zasługuje, ile kto jest gorliwym w wypełnianiu zasad 
sprawiedliwości, prawdy i miłości. Pan Jezus wyróżnił apostoła Jana, ponieważ odznaczał się on 
większą miłością od innych. Pan Bóg nie życzy sobie, abyśmy jednakowo i zarówno traktowali 
wszystkich, tak tych którzy postępują według ciała, jako i tych, którzy chodzą według ducha. 

Juda. 1:23 Z ognia wyrywając=> Ognia trawiącego, sprawiedliwego gniewu Bożego. Od wtórej śmierci. Od 
wpływu i zasadzek szatana. 
I suknię=> Zbrukaną szatę przypisanej sprawiedliwości. 

Juda. 1:24 Bez nagany=> Za ilustrację może posłużyć sztuka wyrabiania białego papieru z brudnych szmat. 

Juda. 1:25 Bogu Zbawicielowi naszemu=> Który jest twórcą Boskiego Planu Zbawienia. 

Obj. 1: 1 Które mu dał =>  Chrystus nie żądał " być równym Bogu " 
" Bóg Ojciec miłuje Syna i ukazuje mu wszystko co sam czyni " - Jan 5, 20 
A on je oznajmił =>  w znamionach i symbolach. 

Obj. 1: 3 I ci,  którzy słuchają: =>  choćby tylko w części rozumieli 
Proroctwa tego =>  które było pomocne Lutrowi w poznaniu papiestwa,  iż ono jest 
Antychrystem. 

Obj. 1: 5 Pierworodnym =>  zrodzony pierworodnym  " Początek Stworzenia "  - Obj. 3, 14 
Z umarłych =>   " Chrystus jako pierwiastek " . Pierwszy powstał z umarłych,   " Wódz "   - 1Kor. 
15, 23; Dz. 26, 23 
Krwią swoją =>   " Odkupiłeś nas Bogu przez krew swoją "  - Obj. 5, 9;  " Krew Jezusa Chrystusa 
Syna Jego oczyszcza nas od wszelkiego grzechu "  - 1Jan. 1, 7 

Obj. 1: 6 I uczynił nas =>  W czasie 1000 - lecia uczyni nas 
Królami i Kapłanami =>  praca kapłana polega na pośrednictwie i nauczaniu sprawiedliwości,  
ściśle biorąc obejmuje w sobie uległość i przyszłe dzieło zbawienia. 

Obj. 1: 7 Idzie z obłokami =>  obłoki czasu ucisku 
Ujrzy go =>  [horao],  rozezna Go,  rozpozna Jego obecność,  władzę i zwierzchność 
Narzekać będą przed Nim =>  Zamiast nawrócić się podczas Jego wtórego przyjścia. 

Obj. 1: 8 I koniec =>  bezpośredniego stworzenia Bożego 
On Wszechmogący =>   " Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi "  - Mat. 28, 18 : 
Dopiero od czasu zmartwychwstania Chrystus stał się Wszechmogącym. 

Obj. 1: 9 Ja Jan =>  Wyobraża w pewny względzie ostatnich członków  " M. St. " -  " Jeśli chcę,  aby on 
został aż przyjdę,  co ci do tego "  - Jan 21, 22 
Który jestem bratem =>  On nie tytułuje się:  " Wielebny Św. Jan ,  dr Teologii "  
W królestwie =>  w swym zaczątku.  " Królestwo niebieskie gwałt cierpi i gwałtownicy porywają je 
"  - Mat. 11, 12 
Byłem na wyspie =>  na wygnaniu - prawdopodobnie zesłany jako więzień do robót w kopalniach 
marmuru. Zapewne to wyobraża ostracyzm (wyrok skazujący na wygnanie) i zupełne 
odosobnienie Kościoła.  
Którą zowią Patmos =>  wyspa prawie niedostępna,  opoczysta nieurodzajna. 

Obj. 1:10 W zachwyceniu =>  w zachwyceniu ducha 
W dzień Pański =>  w dzień Jego zmartwychwstania,  w niedzielę,  pierwszy dzień tygodnia,  
który wyobraża wiek 1000 - lecia,  Dzień Chrystusowy.  
Za sobą =>  to pokazuje,  że poselstwo,  które nam objawia cudowne rzeczy Boskiego 
charakteru i planu znajdujące się w Słowie Bożym,  stoi za nami. 

Obj. 1:11 Jam jest Alfa =>  tych i następnych słów,  aż do wyrazu  " ostatni " włącznie nie znajdujemy w 
najstarszych greckich rękopisach.  
Siedmiu zborom =>  wyobraża siedem stopni rozwoju prawdziwego Kościoła.  
Które są w Azji =>  wyraz Azja znaczy  " mętny " ,  albo błotnisty. - wskazuje na rodzaj drogi,  po 
której Kościół w swym rozwoju miał kroczyć. 

Obj. 1:12 I obróciłem się =>  wyobraża sposób w jaki spoglądamy w przeszłość,  by dopatrzyć się 
wypełnienia różnych zarysów Boskiego Planu,  usłyszeć i zrozumieć poselstwo,  które dał 
swemu ludowi zmartwychwstały Pan.  
Siedem świeczników =>  wyobraża nominalny Kościół W. Ew. , obejmujący w sobie i członków 
Jego Ciała.  



Także wyobrażają siedem stopni rozwoju prawdziwego Kościoła. Całość przedstawia złoty 
świecznik w  " Świątnicy. 

Obj. 1:13 W pośród =>  doglądanie tych świeczników,  oczyszczanie knotów,  zaopatrywanie w oliwę itp. - 
wyobraża opiekę i troskliwość Pańską o dobro Jego Kościoła W. Ew.  
Synowi Człowieczemu: =>  podobny do syna człowieczego,  a z opisu szat podobny do kapłana.  
Długą szatę(aż do nóg) =>  po śmierci apostołów w ciągu 19 stuleci,  z małymi przerwami,  ciało 
Prawdy było prawie zasłonięte,  dopiero teraz Nogi,  czyli ostatnie członki Ciała Chrystusowego 
zostały tą Prawdą oświecone.  
Pas złoty =>  wyobraża służenie sprawie Bożej. 

Obj. 1:14 Biała jak śnieg =>  przedstawia czystość i świetność. Nasuwa na myśl sędziwość,  
doświadczenie,  znajomość.  
A oczy jego =>  możność rozeznawania - mądrość 
Jako płomień ognia =>  wyobraża wszechwiedzę. 

Obj. 1:15 A nogi Jego =>  Członki Ciała Chrystusowego,  żyjący przy końcu W. Ew.  
Podobne mosiądzowi =>  wypolerowanej miedzi. Pan żąda,  aby wszyscy,  którzy w jaki bądź 
sposób popierają sprawę Ciała Chrystusowego,  z powodu stykania się ze światem,  starali się 
oczyszczać,  aby byli wypolerowani.  " Oczyście się wy,  którzy nosicie naczynia Pańskie "  - Iz. 
52, 11 
Jakby w piecu =>  trudne próby i doświadczenia świętych.  
Wielu wód =>  wyobraża,  iż Pan miał przemówić do swego Kościoła wieloma językami różnych 
ludów i narodów,  których miał używać jako swoich posłanników. 

Obj. 1:16 W prawej ręce swojej =>  pod swoim kierownictwem,  ochroną i pieczą 
Siedem gwiazd =>  niosących światło niebiańskie duchowej oświaty,  czyli nauki.  
Miecz obosieczny =>  Słowo Boże karci grzech na wszystkie strony,  na tyle,  na ile posiadają go 
jego najgorliwsi zwolennicy. 

Obj. 1:17 Upadłem do nóg Jego =>  gdy przez poznanie planu Bożego odczujemy chwałę Boskiego 
charakteru,  to jest gdy prawdziwie poznamy Tego,  z którym mamy społeczność,  wtedy 
upadamy przed Nim,  korząc się aż do prochu,  dochodząc do przeświadczenia,  że jesteśmy 
niedoskonałymi i niegodnymi Jego łask i błogosławieństw.  
Pierwszy i ostatni =>  jednorodzony. 

Obj. 1:18 I żyjący =>  nie mówi On:  " Którym zawsze żył i nigdy nie byłem umarłym " .  
A byłem umarły =>   " Wylał na śmierć duszę swoją " ,   " położywszy ofiarą za grzech duszę swą 
"  - Iz. 53, 12. 10.  
Żywy na wieki =>   " Śmierć mu więcej nie panuje "  - Rz. 6, 9 
Klucze =>  władzę otworzenia i wyswobodzenia z mocy grobu 20 bilionów więźniów nadziei.  
Piekła =>  [Hades],  stan unicestwienia,  a nie męki. 

Obj. 1:20 W prawej ręce swojej =>  pod moim kierownictwem,  ochroną i pieczą.  
Są Aniołówie =>  posłańcy przedstawiciele. 

Obj. 2: 1 Aniołowi =>  starszy zgromadzenia 
Zboru Efezkiego =>  Efez znaczy  " pierwszy " ,   " pożądany " ,  okres czasu,  w którym żyli 
Apostołowie.  
Przechadza się pośród =>  doglądając swój Kościół. 

Obj. 2: 2 Którzy nie są Apostołami =>  ale fałszywymi nauczycielami, którzy na próżno żądają władzy i 
zwierzchności,  którą posiadało dwunastu Apostołów.  
Znalazłeś ich,  że są kłamcami =>  tylko pierwotny Kościół posiadał dar rozeznawania duchów,  
w takich wypadkach jak: Ananiasza,  Safiry,  Szymona i Elimasa. 

Obj. 2: 3 Nie ustałeś =>  [Kamno],  jak mówi w tekście:  " Modlitwa wiary uzdrowi chorego " - Jak. 5, 15. 

Obj. 2: 4 Żeś miłość twoją pierwszą opuścił =>  słowa te zastosowane zostały do pierwszego okresu 
Kościoła. Mniemamy więc,  że one wskazują,  iż za dni Jezusa,  Apostołów i przez pewien czas 
w pierwszym stuleciu,  w wiernych objawiała się znaczna miłość do Jezusa,  do Boga i do 
wielkiego planu zbawienia,  lecz stopniowo ta miłość i gorliwość malała,  i w taki sposób oni 
opuścili pierwszą miłość. W ogólnym znaczeniu,  można to zastosować do każdego. Znałem 
niektórych co z początku oceniali Prawdę Bożą jako bardzo drogą i miłą,  lecz gdy powstały 
przeciwności i prześladowania,  zdawało im się,  że to za drogo kosztuje i nie zrozumieli iż próby 
te miały okazać czy oni są godni tych rzeczy. Niektórzy z takich stracili tę pierwszą miłość i w 
stosunku do Prawdy stali się letnimi. 

Obj. 2: 5 Uczynki pierwsze =>  pokuta i pokorne szukanie nauki. 

Obj. 2: 6 Nikolaitów =>  tj. tych,  którzy panują nad ludem Bożym. Nikolaita znaczy zwycięzcę,  albo pana 
mającego władzę nad ludem. 

Obj. 2: 7 Niechaj słucha =>  są to te same słowa,  które często używał Chrystus Pan.  
Temu co zwycięży =>  w W. Ew.  



Drzewa żywota =>  gaju,  albo ogrodu,  w którym było drzewo wiadomości dobrego i złego. 
Jedzenie z tego drzewa sprowadziło śmierć na cały rodzaj ludzki.  
Raju Bożego =>  chwalebna posiadłość,  którą ludzie otrzymają w przyszłości. 

Obj. 2: 8 Zboru Smyrneńskiego =>  (Myrra i Mara pokrewne wyrazy) znaczy  " gorzki " ,  co wskazuje na 
okropne prześladowania jakie ponosił Kościół w II w. ery chrześcijańskiej,  a które zakończyło się 
za panowania Konstantyna.  
Pierwszy i ostatni =>  Jednorodzony.  
I ożył =>  to wyrażenie zwiastuje pociechę i nadzieję dla prześladowanych i cierpiących 
męczenników. 

Obj. 2: 9 I ubóstwo =>  odnoszące się do rzeczy widzialnych.  
Aleś bogaty =>  odnośnie do rzeczy niewidzialnych.  
Którzy mówią o sobie,  że są Żydami =>  Duchowymi Izraelitami. 

Obj. 2:10 Oto diabeł =>  państwo rzymskie,  które z powodu swych prześladowań ,  było najbardziej 
szatańskim ze wszystkich rządów.  
Ucisk przez 10 dni =>  oodnosi się do najsroższych prześladowań Rzymu,  jakie miały miejsce 
za panowania Dioklecjana w ciągu 10 lat,  tj. od 303 - 313 r.  
Bądź wierny =>  nie zaniedbuj Jego dzieła przez ubieganie się za przyjemnościami,  które daje 
świat.  
Aż do śmierci =>   " Jako inni ludzie pomrzecie " - Ps. 82, 7. Święci Pańscy będą królować w 
Jego Królestwie,  lecz nie w tym życiu.  
Koronę żywota =>   " Którą obiecał Pan tym,  którzy Go miłują " . " Odtąd przeznaczony mi jest 
wieniec sprawiedliwości " . " A gdy się On okaże Najwyższy Pasterz,  odniesiecie niezwiędłą 
koronę chwały " . Nieśmiertelność.  " Trzymaj co masz,  aby nikt nie wziął korony twojej " .  - 
2Tym. 4, 8; Jak. 1, 11; 1Piotr. 5, 4; Obj. 3, 11. 
______________________  
MANNA - 11 SIERPNIA 
---------------------- 
Niedługo próby się skończą, lecz zanim to nastąpi musimy przeżyć okres prób, który okaże czy 
jesteśmy godni, czy nie wspaniałych łask, o które się ubiegamy. Jeśli te łaski oceniamy, starajmy 
się o nie w Pański sposób. Sprawdźmy w jakim stopniu moglibyśmy oddać Panu inne czyny i 
ofiary naszego życia, które On chciałby przyjąć, lecz nie z powodu ich wartości, lecz z powodu 
zasługi Chrystusa. Uważajmy, czy mijające dni i godziny są spędzone w poświęceniu. Zwróćmy 
uwagę na to do jakiego stopnia chwile i dni są spędzane w sposób samolubny lub zmarnowane 
w służbie innym, wyjąwszy słuszne wymogi obowiązku, jak to podkreśla Słowo Boże. Zbadajmy 
w jakiej mierze dochowujemy ślubów złożonych przez nas Panu. 
---------------------- 

Obj. 2:11 Kto zwycięży =>  zwycięzca W. Ew.  
Nie będzie obrażony =>  uszkodzony 
Wtórą śmiercią =>  śmierć tego,  który kładzie życie swoje jako ofiarę z Chrystusem,  z jednego 
punktu zapatrywania może być uważana,  iż to jest jego wtóra śmierć jako człowieka. Lecz 
śmierć ofiarowania nie może być mierzona z drugą śmiercią,  która jest karą dla niepoprawnych. 

Obj. 2:12 Zboru Pergamskiego =>  Pergamos znaczy  " ziemskie wyniesienie "  i odnosi się do czasu,  w 
którym powstał system papieski.  
Miecz obosieczny ostry =>  Słowo Boże,  Prawda. 

Obj. 2:13 Antypas =>   Anty - przeciw,  Papas - papież - ten,  który występuje przeciw papiestwu. 

Obj. 2:14 Nauki Baalama =>  nauczanie błędów dla zysku. 

Obj. 2:17 Temu,  co zwycięży =>  wszyscy zwycięzcy muszą być wypróbowani pod względem gotowości 
ofiarowania tego,  co posiadają,  Panu. Czy zechcą oni,  jeśli zajdzie potrzeba,  ofiarować 
miłość,  przyjaźń i apróbatę każdej innej istoty,  by zachować miłość i łaskę Pana. 
______________________  
MANNA - 26 LIPCA 
---------------------- 
Wszyscy zwycięzcy muszą być wypróbowani pod względem gotowości ofiarowania tego, co 
posiadają w Panu. Czy zechcą oni, jeśli zajdzie potrzeba, ofiarować miłość, przyjaźń i aprobatę 
każdej innej istoty, by zachować miłość i łaskę Pana. Wierzymy, że to doświadczenie każdego 
dnia jest coraz bliżej ludu poświęconego Panu i stosownym byłoby, aby każdy z nas pamiętał, że 
ono jest jednym z elementów naszej próby i zasadzał uczucia, zgodnie z jej wymogami, na 
sprawach duchowych, uśmiercając i tłumiąc wszelkie przejawy takich skłonności wobec 
ziemskich istot i rzeczy, które mogłyby współzawodniczyć z naszym Panem w naszych 
uczuciach, służbie itd. 
---------------------- 



Obj. 2:18 Zboru Tyjatyrskiego =>  Tyjatyra znaczy  " przyjemna wonność ofiary " . Oodnosi się to do 
czasu,  w którym prawdziwy Kościół ponosił trudności odosobnienia,  
zaś kościół Rzymsko - Katolicki ucztował z jego królewskimi miłośnikami.  
Płomień ognia =>  oczy,  które by czuwały nad wiernymi,  tułającym się po ciemnych pustyniach,  
lub kryjącymi się po ciemniejszych jeszcze norach ziemi.  
Podobne do mosiądzu =>  aby kroczył przy boku Kościoła,  który tułając się po stromych 
urwistych górach,  szuka gdzieby posiać nasienie Prawdy. 

Obj. 2:20 Niewieście Jezabeli =>  rzymsko - katolicki kościół odpadły od wiary.  
Która nazywa siebie =>  [heatou],  podobnie jak w wyrażeniu  " nie od siebie mówić będzie " . 

Obj. 2:21 Dałem jej czas =>  [chronos],  czas 360 lat,  które się skończyły 1 kwietnia 1878r. Luter umieścił 
95 tez na drzwiach kościoła w Wittembergu dnia 31 października 1517 r. To było właściwym 
początkiem Reformacji w Niemczech,  a 1 kwietnia 1518 r. na 360 lat przed rokiem 1878 
wiadomość o jego wystąpieniu  jak również o ruchu reformacyjnym rozeszła się po Europie.  
Wszeteczeństwo =>  stosunek,  łączność ze światem. 

Obj. 2:22 Swoich =>  w starych rękopisach czyta się,  żeby odwrócili się od jej uczynków. 

Obj. 2:23 Dzieci jej =>  córki,  czyli sekty protestanckie. 

Obj. 2:24 Głębokości szatańskich =>  objawianej w nowoczesnej wiedzy nazywającej się chrześcijańską 
(Christian Science) itp. 

Obj. 2:26 Kto zwycięży =>  zwycięży samolubstwo,  chęć stania się popularnym,  powodzenie i względy u 
świata,  wyrzeczenie się różnych teorii i systemów.  
Nad narodami =>  kiedy królestwo Boże będzie ustanowione a władza pogan zostanie obalona. 
A nie tylko działalność łaski w sercu. 

Obj. 3: 1 Zbór w Sardziech =>  sardis znaczy  " który zostaje " . Oodnosi się do krótkiego czasu przed 
Reformacją. 

Obj. 3: 4 Nie pokalały szat =>  jak to uczyniło W. G. 

Obj. 3: 5 Kto zwycięży =>  w sobie ducha tego świata.  
Ten będzie obleczony =>  przy zmartwychwstaniu.  
W szaty białe =>  rzeczywistą sprawiedliwość.  " Bisior są usprawiedliwienia świętych " .  - Obj. 
19, 8.  
Nie wymażę imienia =>  niektóre imiona będą jednak wymazane.  
Z ksiąg żywota =>  liczby wybranych.  " Zapisanych w niebie " . To reprezentuje przyjaźń,  miłość 
i błogosławieństwo. Bóg przechowuje w pamięci swych przyjaciół,  lecz zapomina o 
nieprzyjaciołach. 
______________________  
MANNA - 28 STYCZNIA 
---------------------- 
Wierni zwycięzcy czuwają i zachowują swoje szaty nieskalane przez świat, "nie pokalali szat 
swoich" i "zachowali samych siebie niepokalanymi od świata". Oni nie pozwolili, aby grzech ich 
pokalał i odłączył od Pana, ale szybko starali się o drogocenną krew, którą otrzymywali do 
usunięcia każdej plamy. Tak serdecznie sprzeciwiali się grzechowi i tak gorąco usiłowali 
zachować swoje szaty bez plam. że przeciwnik nie mógł im zaszkodzić - "on złośnik nie dotyka 
się go". To wszystko pokazuje, że swoją wolę zupełnie poddali woli Chrystusa, oni "z nim umarli" 
i dlatego nie mogli dobrowolnie grzeszyć. 
---------------------- 

Obj. 3: 7 Zbór w Filadelfii =>  filadelfia znaczy  " bratnia miłość "  i oodnosi się do czasu począwszy od 
Reformacji aż do niedawnych czasów.  
Klucz Dawidowy =>  klucz proroctw.  
Który otwiera =>  wielkie uzasadnienie wypełniającego się czasu w zaraniu 1000 - lecia.  
I zamyka =>   " Przyszedł Oblubieniec i zamknięto drzwi " - Mat. 25, 10. 

Obj. 3: 9 Mówią,  że są Żydami =>  Duchowymi Izraelitami. 

Obj. 3:10 Cierpliwości mojej =>  [hupomone],  ochocza,  ustawiczna wytrwałość.  
Godzina pokuszenia =>  szczególne próby czasu żniwa. 
______________________  
MANNA - 3 GRUDNIA   
-------- 
Jest to specjalna nagroda dla tych, którzy w obecnym czasie, w okresie laodycejskim, biegną w 
zawodach z cierpliwą wytrwałością. Chociaż uniknięcie godziny pokuszenia nie było naszym 
przywilejem, to jest nim posiadanie szczególnego kompensującego błogosławieństwa, będącego 
rezultatem naszego życia w czasie Pańskiej paruzji (obecności). Możemy więc cieszyć się 
społecznością z Nim, Jego nauką, stanowiącą obecnie "pokarm na czas słuszny", rozdzielaną 
przez Niego jako pokarm duchowy w taki sposób i w takim stopniu, w jakim żaden z wiernych w 



minionych okresach nie mógł tego czynić. Jednak, jak możemy się spodziewać, ta największa 
łaska jest odpowiednio zrównoważona przez subtelność i srogość prób godziny pokuszenia 
przychodzącej na cały świat. Jeśli kiedykolwiek cierpliwa wytrwałość była potrzebna, to tym 
bardziej teraz.   
-------- 

Obj. 3:11 Trzymaj =>   " Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota "  - Obj. 2, 10.  
Co masz =>  to co ci udzielono powierzono.  
Aby nikt nie wziął =>  liczba koron jest ograniczona,  a są tacy,  którzy ją postradają,  a wierniejsi 
od nich uzyskają.  
Korony twojej =>  raz Ciało Chrystusowe uzupełnione,  dodatek nie będzie możliwy. W obrazie 
widzimy,  że nikt nie mógł zajmować urzędu Najwyższego Kapłana jeżeli miał zbytni palec u ręki 
lub u nogi. 

Obj. 3:12 Uczynię go filarem =>   " I wy jako żywe kamienie budujcie się "  itd.  - 1Piotr. 2, 5.  
W kościele =>  prawdziwym Kościele Chrystusowym.  
Nowej Jerozolimy =>  Królestwa Bożego.  
Imię moje nowe =>  imię uwielbionego Chrystusa. " To jest imię jego,  którym go zwać będą: 
Sprawiedliwość Jehowy " .  - Jer. 26, 3. 

Obj. 3:14 Do anioła zboru =>  szczególnemu słudze,  któremu polecono reprezentować Pana.  
Laodycejskiego =>  znaczy  " sprawiedliwość dla ludu " . Obecny czas jest ostatnim okresem 
tego wielkiego Kościoła Nominalnego,  składającego się z Ewangeliicznej pszenicy i kąkolu.  
Amen =>  znaczy  " Zaprawdę " ,  wyraz ten często spotykamy w słowach Pana Jezusa,  kiedy 
niektórym swym wyrażeniom pragnął nadać ważność,  powagę.  
Początek =>   " I koniec " ,   " Jednorodzony " . Pierworodny wszystkiego stworzenia. 

Obj. 3:15 Znam uczynki twoje =>  uczynki mają większą wagę niż wiara.  
Ani zimny =>  nie starający się być przedstawicielem Prawdy Bożej.  
Ani gorący =>  pełen zapału i poświecenia dla Chrystusa. 

Obj. 3:16 A tak =>  jak nominalny cielesny Izrael był odrzucony R. P. 33,  tak Nominalne Chrześcijaństwo,  
którego tamten był obrazem,  zostało odrzucone wiosną w 1878 r.  
Ponieważ jesteś =>  Nominalny Kościół.  
Letni =>  trzymają się Pisma Św. pozornie,  a rzeczywistość pokazuje,  że zaniedbują go.  
Wyrzucę cię =>   " Jeśli Bóg przyrodzonym gałęziom nie przepuścił,  wiedz,  że i tobie nie 
przepuści " . - Rz. 11, 12 
Z ust moich =>  nie znam cię więcej jako narzędzie mówcze. 

Obj. 3:17 Albowiem mówisz =>  Nominalny Kościół naszych czasów.  
Jestem bogaty =>  liczebnie i w dobrobycie. Posiadam wszelkie światło duchowe jakie istnieje na 
świecie. Posiada  " wiele dóbr złożonych na wiele lat " . " Siedzę jako królowa,  a nie jestem 
wdową i smutku nie ujrzę " .  - Łuk. 12, 19; Obj. 12, 17; 18, 17.  
 " Nawróćcie się do mnie,  a nawrócę się do was,  mówi Pan Zastępów. Ale mówicie: w czymże 
się nawrócimy " .  - Mal. 3, 7.  
Misją Chrystusową jest to,  że  " ubogim Ewangeliia jest opowiadana "  - Mat. 11, 5.  
Ubogi =>  pod względem posiadania Prawdy i ducha Prawdy.  
Ślepy =>   " krótkowidzący "  nie może widzieć długości,  szerokości,  wysokości i głębokości 
miłości Bożej,  ani wysokiego powołania Kościoła lub naprawienia wszystkich rzeczy dla świata.  
" Bóg świata tego oślepił zmysły " .  - 2Kor. 4, 4.  
I nagi =>  obnażony i obdarty z szat sprawiedliwości Chrystusowej,  przez kler i wyższych 
krytyków Ewolucji. Warunki w jakich znajduje się Protestantyzm,  a który był objawiony na 
światowym Kongresie Religijnym. 

Obj. 3:18 Kupić u mnie =>  kosztem oddania siebie na ofiarę Bogu.  
Złota =>  prawdziwe niebieskie bogactwo,  Boską naturę.  
W ogniu doświadczonego =>  uwolniony od ziemskich naleciałości przez ciężkie próby i 
doświadczenia.  " Niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień,  który na was przychodzi ku 
doświadczeniu waszemu " .  - 1Piotr. 4, 12. Czy można odłączyć żużel bez tygla i płomienia? 
Szaty białe =>  przypisaną sprawiedliwość Chrystusową,  która często jest odrzucana.  
A oczy twoje namaż =>  oczy wyrozumienia.  
Maścią wzrok leczącą =>  którą jest cichość,  poświęcenie i poddanie się woli Bożej.  
Abyś widział =>  piękność Planu Bożego. 

Obj. 3:19 Ja którychkolwiek miłuję =>  tych,  którzy są w sercu szczerymi i wiernymi Bogu.  
Strofuję =>  przez sprowadzenie na nich urągowisk,  zniewag wstydu i pochańbienia.  
I karzę =>  Ćwiczę,  czyli kształcę jako dziecko,  lub młodzieńca. 

Obj. 3:20 Stoję u drzwi =>  jestem obecny niewidzialny.  



I kołaczę =>  przez użycie ustnych lub drukowanych dowodów,  że proroctwa się wypełniły. 
Słudzy nie mają wiedzieć tego przed czasem,  ale w czasie przybycia i to bez możności 
widzenia. Kołatanie to rozpoczęło się od roku 1875 i trwa dotąd.  " A wy bądźcie podobni 
ludziom oczekującym Pana swego,  aby kiedy przyjdzie i zakołacze,  wnet mu otworzono " .  - 
Łuk. 12, 36. 

Obj. 3:21 Kto =>  z klasy Świątnicy.  
Zwycięży =>  zwycięży miłość samego siebie,  popularność,  światowe powodzenie, ludzkie 
teorie i systemy.  
Dam mu =>  jeżeli okaże się wiernym aż do śmierci.  
Siedzieć ze mną =>  Królestwo nie być bez Króla. Wpierw musi przyjść Król.  
Na tronie moim =>  otrzyma moją władzę panowania nad światem w celu nawrócenia go. 
Królestwo jest czymś więcej jak działaniem łaski w sercu.  
Jakom i ja =>   " I ja sporządzam wam,  jako mi sporządził Ojciec mój Królestwo " .  - Łuk. 22, 29.  
Z Ojcem moim na tronie Jego =>  Kościół zapewne otrzyma tę największą chwałę dopiero przy 
końcu wieku 1000 - lecia. 

Obj. 3:22 Kto ma uszy =>  skłonność do słuchania i przestrzegania Słowa Bożego. 

Obj. 4: 1 W niebie =>  to odnosi się do Kościoła,  który stanie się nowymi niebiosami,  czyli władzą 
rządzącą podczas wieku 1000 - lecia.  
Jako trąby =>  siódmej trąby.  
Wstąp tu =>   " Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. "  - Obj. 13, 14. 

Obj. 4: 2 Osoba =>  Ojciec niebieski. 

Obj. 4: 3 Podobny jaspisowi =>  niektórzy przypuszczają,  że to wskazuje na diament,  jako na 
kosztowniejszy i czysty jak kryształ,  który daje największy odblask ze wszystkich klejnotów i 
dlatego właśnie wyobraża chwałę Bożą.  
Sardynowi =>  kamień koloru czerwonego przedstawia Bożą miłość.  
Szmaragdowi =>  symbolizuje świeżość,  żywotność,  moc. 

Obj. 4: 4 24 starców =>  uosobienie świadectw 24 proroków,  którzy przepowiadali rzeczy odnoszące się 
do Królestwa Bożego,  a mianowicie: Enoch,  Jakub,  Mojżesz,  Jozue,  Samuel,  Job,  Dawid,  
Salomon,  Izajasz,  Jeremiasz,  Ezechiel,  Daniel,  Ozeasz,  Joel,  Amos,  Abdyjasz,  Jonasz,  
Micheasz,  Nahum,  Abakuk,  Sofoniasz,  Aggieusz,  Zachariasz,  Malachiasz. 

Obj. 4: 5 Wychodziły błyskawice =>  rozmnożenie się umiejętności.  
I gromy =>  wyobrażają spory.  
Lampy ogniste =>  Kościół Pierworodnych.  
Które są siedem =>  doskonałość lub zupełność. 

Obj. 4: 6 Przed tronem =>  władze,  rządy.  
Było morze =>  czas ucisku.  
Szklane =>  z punktu naszego widzenia,  to czas wielkiego ucisku i co ma być poza tym czasem 
daje się dojrzeć jakby przez szkło.  
Pełne oczów =>  mądrość. 

Obj. 4:11 Za wolą twoją =>  Wolą Bożą jest udzielanie błogosławieństw które są chwalebną cechą 
Boskiego charakteru  " Któregom ku chwale swojej stworzył " .  - Iz. 34, 7. Prawdziwy pokój 
człowieka polega na jego harmonii ze swoim stwórcą. 

Obj. 5: 1 W prawej ręce  =>  w jego mocy.  
U siedzącego =>  Jehowy.  
Na tronie =>  Wszechświata.  
Księgę =>  Plan Boży.  
Zewnątrz =>  pismo na zewnątrz ksiąg przedstawia obietnicę odkupienia przez krew Chrystusa.  
Siedmiu pieczęciami =>  lud Boży nie mógł widzieć właściwej daty wtórego przyjścia Chrystusa,  
aż te pieczęcie zostały otwarte. Nic nie mogło być wiedziane o chwalebnym przywróceniu 
ludzkości do doskonałego stanu,  aż Syn Boży wybawił nas od śmierci. 

Obj. 5: 2 Kto jest godzien =>  okazał się godnym.  
Otworzyć księgi =>  by powierzyć jego pieczy wykonanie Boskiego planu.  
Zdjąć pieczęć =>  przeprowadzić i okazać wielkie zamysły nieskończonej miłości Bożej. 
______________________  
MANNA - 21 GRUDNIA   
-------- 
Umiłowani, w miarę jak Stwierdzamy, że Bóg tak dalece uznał nas za godnych wejrzenia w 
księgę Jego Planu, którą odpieczętował dla nas nasz błogosławiony Pan Jezus, Lew z pokolenia 
Judy, udowodnijmy naszą godność dalszego wglądania w nią i czytania o zadziwiających 
rzeczach Jego prawa przez wierne posłuszeństwo i lojalność wobec tego prawa we wszystkich 
rzeczach. Starajmy się docenić ten wielki przywilej zaliczenia nas do godnych udziału w 



błogosławionej służbie odbijania światła Boskiej Prawdy. Okażmy się klejnotami niezwykłej 
wartości, diamentami, serdecznie odbierającymi i wdzięcznie przekazującymi innym światło 
Prawdy w wiernym znoszeniu najsroższych nacisków, które Bóg może dopuścić na nas, 
ponieważ, jeżeli będziemy wierni w tych małych rzeczach, to we właściwym czasie zostaniemy 
także uznani za godnych przebywania z Chrystusem w mocy i w wielkiej chwale.   
-------- 

Obj. 5: 3 Wejrzeć w nią =>  przedstawia stan rzeczy poprzedzający pierwsze przyjście. 

Obj. 5: 5 Jeden ze starców =>  Jakub w swym proroctwie na łożu śmierci.  
Oto lew =>  mocarz,  wielce wyniesione duchowe stworzenie,  Pan chwały. Papież Leon XIII 
zastosował ten tekst do siebie.  
Korzeń =>  początek,  źródło życia.  
Zwyciężył =>  jako przyjęty i obwieszczony godnym. 

Obj. 5: 6 Jakby zabity =>  nawet Chrystus nie mógł wiedzieć szczegółów Boskiego planu dopóki nie 
dowiódł swej wierności aż do śmierci.  
Mając siedem rogów =>  wszelką władzę.  
I siedem oczu =>  doskonała mądrość. 

Obj. 5: 7 I przyszedł =>  podczas swego zmartwychwstania.  
I wziął księgę =>  otrzymał władzę przeprowadzenia Boskiego planu. 

Obj. 5: 9 I odkupiłeś =>  [agorazo],  dałeś okup wymagany w Forum (przez sąd).  
Nas =>  najstarsze rękopisy właściwie opuszczają wyraz  " nas "  gdyż Aniołówie nie byli 
odkupieni.  
Bogu krwią swoją =>   " Obmył nas z grzechów naszych krwią swoją " .  - Obj. 1, 5. 

Obj. 5:10 I uczyniłeś =>  ich,  świętych,  Królewskie Kapłaństwo.  
Królami i Kapłanami =>  których doświadczenia i zwycięstwo nad grzechem przygotuje ich i 
usposobi,  aby mogli być cierpliwymi i dopomóc cierpiącemu Światu. Wyobrażało Aaronowe 
Kapłaństwo. Czynność kapłana polega na pośredniczeniu sprawiedliwości i obejmuje w sobie 
władzę nad poddanymi,  jako przyszłe dzieło zbawienia.  
I będziemy =>  oni będą.  
Królować na ziemi =>   " I będą z Nim królować 1000 lat " .  - Obj. 20, 6 

Obj. 5:12 Godzien jest =>  dla swej wierności Ojcu i Jego prawu.  
Ten Baranek =>  dla swej pokory i posłuszeństwa aż do śmierci. 

Obj. 5:13 Wszelkie stworzenie =>  po zniszczeniu niepoprawnych przy końcu 1000 - lecia.  
Siedzącemu =>   " Sprawiedliwe i prawdziwe są drogi Twoje o Królu świętych. "  - Obj. 15, 3 

Obj. 6: 1 Głos gromu =>  przedstawia spór. 

Obj. 6: 2 Koń =>  reprezentuje teorię naukową,  doktrynę. 

Obj. 6: 6 Miarka pszenicy =>  prawdziwe dzieci Boże uważają pokarm duchowy za kosztowny.  
Nie tykaj oliwy =>  Ducha Św.  
I wina =>  nauk 

Obj. 6: 8 A piekło =>  [hades],  stan unicestwienia.  
Dzikie zwierzęta =>  rządy pogańskie. 

Obj. 6:10 I wołali =>  wyobraża sprawiedliwość wołającą o pomstę,  która długo była odkładana. W tym 
sensie krew Abla wołała.  
Dopóki Panie =>  [Despotes],  Panujący 

Obj. 6:11 Szatę białą =>  szatę sprawiedliwości Chrystusowej. 

Obj. 6:12 Wielkie trzęsienie =>  rewolucja.  
Ziemi =>  oprócz wielkiej rewolucji w czasie ucisku można się spodziewać i literalnego trzęsienia 
ziemi.  " Będą miejscami wielkie trzęsienia ziemi,  i głód,  i mór,  i strachy,  i znaki wielkie z nieba 
będą "  - Łuk. 21, 11 
I słońce =>  wyobraża światło Ewangeliii,  Prawdę a także Jezusa Chrystusa.  
Zczerniało =>  zaćmienie literalne miało  miejsce 19. maja 1780 r. ,  które rozciągało się na 
przestrzeni 320 000 mil kw. Symbolicznie zaćmienie znaczy zaprzeczanie,  że jesteśmy kupieni 
drogocenną krwią,  a natomiast  głoszenie teorii Ewolucji.  
I księżyc =>  wyobraża światło Zakonu Mojżeszowego.  
Stał się jak krew =>  niektórzy twierdzą,  że krwawe figuralne ofiary Żydów,  były czynem 
barbarzyńskim. 

Obj. 6:13 I gwiazdy =>  wyobraża gwiazdy fałszywe,  gwiazdy błędne,  gwiazdy na katedrach i 
kazalnicach,  które na próżno roszczą pretensję do powagi i władzy  " Dwunastu Gwiazd "  tj. 
natchnionych od Boga apostołów.  
Padały na ziemię =>  literalne padanie gwiazd miało miejsce w dniu 13. listopada 1833 r. 
pokrywając przestrzeń 11 000 000 mil kw. W symbolicznym znaczeniu padanie gwiazd 



wyobraża duchowieństwo,  religijnych nauczycieli,  którzy opuścili rzeczy duchowe,  a zniżyli się 
do rzeczy ziemskich i zajmują się sprawami politycznymi i społecznymi.  
Jak drzewo figowe =>  Naród Żydowski.  
Gdy bywa wstrząśnięte =>  w czasie ucisku. 

Obj. 6:14 I niebo =>  Nominalny kościół.  
Ustąpiło jako księga =>  Katolicyzm i Protestantyzm jako dwa końce księgi zwijanej.  
Zwijana =>  rozumie się,  że nie literalne nieba,  oddalone jedne od drugich przestrzenią na 
miliony mil,  w których nie ma nic do zwijania.  
I wszelka góra =>  królestwo.  
I wyspa =>  wyobraża rzeczpospolitą. 

Obj. 6:15 W jaskinie =>  towarzystwa sekretne,  dobroczynne.  
I skały =>  twierdze społeczne,  tak świeckie jak i kościelne.  
Gór =>  rządy cywilne 

Obj. 6:16 Górom =>  królestwom.  
I skałom =>  twierdzom społecznym.  
Upadnijcie na nas =>  [epi],  znaczy nad,  lub około  " zakryjcie " ,  obrońcie nas. Ogólne pojęcie 
w tym względzie,  jakoby ludzie bezbożni mieli tyle wiary,  by się modlić, aby ich góry przykryły,  
jest niedorzeczne.  
Na tronie =>  władza panowania. 

Obj. 6:17 Ostać może =>   " Któż będzie mógł znieść dzień przyjścia Jego? I kto się ostoi gdy się On 
okaże? "  - Mal. 3, 2.  " Człowiek niewinnych rąk i czystego serca. "  - Ps.  - 24, 4. Wybrani nie 
będą zwiedzeni. 

Obj. 7: 1 Cztery wiatry =>  które spowodują zawieruchę w czasie ucisku.  
Wiatr =>  wielkie wojny między narodami.  
Nie wiał na ziemię =>  społeczeństwo.  
Ani na morze =>  masy ludu,  burzliwe. 

Obj. 7: 2 Widziałem =>  w czasie żniw.  
Od wschodu =>  skąd przychodzi słońce sprawiedliwości.  
Mającego pieczęć =>  Teraźniejszą Prawdę. 

Obj. 7: 3 Nie szkodźcie ziemi =>  teraźniejszy czas przyjazny dla swobód i różnych korzyści,  które Bóg 
przygotował.  
Dopóki =>  Święci Pańscy po tej stronie zasłony (w tym życiu).  
Nie położymy pieczęci =>  naznaczymy,  odłączymy,  odróżnimy.  
Na czołach ich =>  damy im możność ocenienia planu Bożego,  zarysy czasów itp. jako 
pociechę,  ochronę i znamię,  czyli dowód ich synostwa. 

Obj. 7: 4 I usłyszałem liczbę 144 000 =>  liczbę przeznaczoną. Określoną i ustanowioną liczbę 
wybranych.  
(1Moj. 15, 13 - Czterysta lat =>  począwszy od Ismaela który wyszydzał Izaaka w 30 lat po 
uczynionym przymierzu z Abrahamem,  gdy Izaak miał 5 lat,  aż do wyjścia z Egiptu.        
{Uwaga - 400 prorockich lat / 400 x 360/ równa się 144 000 dni. }) 

Obj. 7: 9 Wielkie mnóstwo =>  grono większe aniżeli grono Chrystusowe,  którzy okazali dostateczną 
gorliwość do ofiarowania swojego życia,  lecz nie ofiarowali go zupełnie na służbę Bożą. Wierni,  
lecz nie okazali się ochotnymi w posłuszeństwie,  posiadali gorliwość,  lecz nie według 
umiejętności. Z obawy śmierci nie dotrzymali swego zobowiązania,  by życie swoje złożyć na 
ołtarzu ofiarnym,  obciążeni troską o to życie i mniej lub więcej pokalani światowymi sprawami i 
wpływami. Mimo to liczą się oni do klasy dziewic,  tj. takich których intencje są czystymi. Zobacz 
zsumowanie pisma o tej klasie.  
Klasę tę wyobraża Benjamin.  
Jest także przypodobana do pewnych ziaren,  do których plewa szczelnie przylega.  
 Wyobrażona przez  " naczynia srebrne "  używane w  " wielkim domu " ,  o którym Paweł 
wspomina. - 2Tym. 2, 20.  
Wyobrażone przez Elizeusza gdy jeszcze był z Eliaszem.  
Tę klasę również reprezentuje Rachab.  
Jest przypodobana latoroślom winnego krzewu, które nie przynoszą owocu.  
Niemowlątka w Chrystusie.  
Nie mógł nikt zliczyć =>  zdolny powiedzieć. Liczba nie ustalona ani przeznaczona,  ponieważ do 
tej klasy nikt nie był powoływany.  
Przed tronem =>  a nie na tronie jako Oblubienica i współdziedzice.  
W szaty białe =>  szatę sprawiedliwości Chrystusowej. 

Obj. 7:14 To są ci =>  święci,  którzy znaleźli się w ucisku. Niemowlątka w Chrystusie,  Baranki.  
Z =>  dosłownie  " z pod "  lub  " przez " .  



Ucisku wielkiego =>  szczególnie czasu wielkiego ucisku,  w którym ta klasa będzie zachowana  
" tak jednak jak przez ogień " . Ogień ten zesłany jako szczególne dobrodziejstwo,  mający 
spowodować w nich pokutę i właściwe ocenienie wzoru Prawdy i sprawiedliwości. Cierpienia 
klasy W. G. mają przewyższać cierpienia M. St.  
Obmyli szaty swoje =>  które zostały splamione i pobrudzone przez obcowanie ze światem. Ta 
klasa nie jest z tych,  którzy są prowadzeni Jego spojrzeniem. Przez cierpienia których 
doświadczą,  będą wtedy umieli lepiej ocenić powinowactwo ich do Baranka Bożego i Jego 
zasług, a przez wiarę będzie im dozwolone zastosować takowe do ich oczyszczenia. 

Obj. 7:15 Przed tronem =>  a nie na tronie z wybranymi M. St.  
We dnie i w nocy =>  ustawicznie.  
W przybytku Jego =>  w Kościele. Lecz nie stanowią części tego Kościoła. Ostatecznie dojdą do 
stanu duchowego,  będą się znajdować tuż przy Oblubienicy.  
Będzie mieszkał między nimi. Zamiast (Osłoni ich) =>  przypuści ich do swego towarzystwa i 
uwielbionej Oblubienicy,  będą duchowymi i sprawować będą duchowe posługi. 

Obj. 7:17 Pośrodku tronu =>  władzy,  rządu.  
Źródeł wód =>  Prawdy. 

Obj. 8: 1 Siódmą pieczęć =>  Prawda na czasie.  
Milczenie na niebie =>  rządów duchowych władz. 

Obj. 8: 3 Wiele kadzidła =>  wonność osobistych zasług Chrystusa.  
Ołtarzu złotym =>  Chrystusa.  
Przed tronem =>  władzą,  rządem. 

Obj. 8: 4 Dym =>  wspomnienie.  
Kadzidło =>  poświęcenie się Jego woli i Jego sprawie. 

Obj. 8: 5 Gromy =>  spory.  
Błyskawice =>  rozmnożenie się umiejętności.  
Trzęsienie ziemi =>  rewolucja. 

Obj. 8: 7 Grad i ogień =>  grad przedstawia skrystalizowaną Prawdę której towarzyszą sprawiedliwe sądy. 

Obj. 8: 8 Góra wielka =>  Królestwo 

Obj. 8: 9 Mających duszę =>  [psyche],  życie. 

Obj. 8:10 Wielka gwiazda =>  światłem przyświecająca,  gwiazda kaznodziejska.  
Z nieba =>  rządy władz duchowych.  
Rzek =>  pochodzących z nominalnych symbolicznych niebios.  
Źródła wód =>  Słowa Bożego. 

Obj. 8:11 Stały się gorzkie =>  błędne nauki diabelskie,  będąc zmieszane z czystą wodą żywota,  Słowa 
Bożego,  czyli Prawdą,  stają się trucizną. 

Obj. 8:12 Część słońca =>  światło Ewangeliii,  Prawda.  
Część księżyca =>  światło Zakonu Mojżeszowego.  
Część gwiazd =>  nauki apostolskie. 

Obj. 8:13 Na ziemi =>  obecny układ społeczny. 

Obj. 9: 1 Gwiazda =>  światłem przyświecająca,  gwiazda kaznodziejska.  
Spadła z nieba =>  Nominalny Kościół. 

Obj. 9: 2 Słońce =>  światło Ewangeliii,  Prawda.  
Powietrze =>  władza duchowa. 

Obj. 9: 7 Jakby =>  ale nie w istocie. 

Obj. 9: 9 Pancerze =>  usprawiedliwienie. 

Obj. 9:13 Ołtarz złoty =>  Chrystus. 

Obj. 9:14 Rzeka Eufrates =>  ludzkość 

Obj. 9:16 Jezdnego =>  przywódcy religijni, nauczyciele doktryn tak pomiędzy ludźmi jak i upadłymi 
aniołami. 

Obj. 9:17 Widziałem konie =>  ulubione,  stare fałszywe nauki 

Obj. 9:19 W gębach ich =>  wymowa. 

Obj. 9:20 Bałwanom złotym =>  bożyszcze pieniędzy. 

Obj.10: 1 Obłokiem =>  czasem ucisku.  
Nogi jego =>  Ostatnie członki Ciała Chrystusowego. 

Obj.10: 2 Książeczkę otworzoną =>  rozwinięcie się w większej mierze Boskiego planu,  począwszy od 
1829 r.  
Morzu i ziemi =>  morze - masy ludu,  burzliwe,  ziemia - społeczeństwo.  - Obj. 7:1, 8, 13 

Obj.10: 3 Głosem wielkim =>  przyjmą na siebie kierownictwo spraw ziemskich.  
Siedem gromów =>  spory 

Obj.10: 4 Zapieczętuj =>  uczyń tajemnicą. 



Obj.10: 7 Anioła siódmego =>  siódma trąba,  jest trąba Boża,  ostatnia trąba,  Trąba jubileuszowa 
umiejętności i wolności.  
Tajemnica Boga =>  tajemnicze zarysy Boskiego planu,  jako też i kościoła,  Ciała 
Chrystusowego,  który jest wyobrażeniem tego planu. Tak przez cały W. Ew. aż dotąd głębokie 
rzeczy Bożego Słowa mogły być zrozumiane tylko przez ludzi prawdziwie ofiarowanych.  " 
Tajemnica Pańska objawiona jest tym,  którzy się Go boją " .  - Ps. 25, 14.  
Dokona się =>  ponieważ nie będzie potrzeby dalej utrzymywać jej w tajemnicy. 

Obj.10: 9 Zjedz ją =>   " Gdy się znalazły słowa twoje zjadłem je " .  - Jer. 15, 16. 

Obj.10:10 Słodkie jak miód =>   " Błogosławiony kto doczeka a dojdzie do 1335 dni " .  - Dan. 12, 12.  
Gorzkość w brzuchu moim =>  w następstwie skutki zawsze są mniej lub więcej mieszaniną 
przykrości prześladowania,  ze słodyczą zadowolenia. 

Obj.11: 1 Przybytek Boży =>  prawdziwy Kościół. 

Obj.11: 2 Sień (Dziedziniec) =>  klasa usprawiedliwionych. 

Obj.11: 3 Dwom świadkom =>  Pismo Św. St. i N. T.  
1260 dni =>  1260 literalnych lat wyobrażały 3 i pół lat (1260 zwykłych dni) za czasów Eliasza w 
których była posucha.  
W wory =>  języki martwe. Prawie wszystkie Towarzystwa Biblijne zostały założone między 
rokiem 1803 a 1817,  wkrótce po skończeniu 1260 lat prześladowania Kościoła przez papiestwo,  
które się skończyły w roku 1799. 

Obj.11: 4 Dwie oliwy =>  dwa Przymierza: Stare i Nowe. 

Obj.11: 6 Moc nad wodami =>  różne prawdy. 

Obj.11: 8 Leżeć będą na ulicy =>  Francja niegdyś była uważana za serce chrześcijaństwa,  kraj 
najbardziej chrześcijański,  który przez 1000 lat był uważany za jedno z najgłówniejszych 
przedmurzy papiestwa.  
Miasta wielkiego =>  Babilon,  chrześcijaństwo.  
Nazywają Sodomą =>   " Jeżeli chcesz,  zachowaj duszę swoją,  a nie oglądaj się nazad,  ani 
stawaj na tej wszystkiej równinie: uchodź na górę byś snać nie zginął " - 1Moj. 19, 17,   " 
Pamiętajcie na żonę Lotową "  - Łuk. 17, 32.  
I Egiptem =>  figura na rodzaj ludzki,  pełen próżnej filozofii,  pozostający w nieświadomości o 
prawdziwym świetle. 

Obj.11: 9 Półczwarta dnia =>  półczwarta roku począwszy od 1793. 

Obj.11:12 Na niebo =>  rząd duchowej władzy. 

Obj.11:13 Wielkie trzęsienie ziemi =>  Rewolucja Francuska.  
Część miasta =>  Babilonu,  chrześcijaństwa. 

Obj.11:15 Zatrąbił anioł siódmy =>  siódma trąba,  trąba Boża,  ostatnia trąba,  Trąba jubileuszowa 
umiejętności i wolności poczęła wydawać głos od 1874 r. i będzie głosić do końca 1000 - lecia.  
Głosy wielkie =>  szeroko rozpościerające się zwiastowanie Teraźniejszej Prawdy,  która 
obwieszcza wtórą obecność Pana,  a szczególnie pisma rozdane przez ochotników w roku 1902.  
Na niebie =>  symbolicznym,  kościół nominalny.  
Na wieki wieków =>  koniec 1000 - lecia nie stanowi końca działalności Chrystusowej. 

Obj.11:17 Wszechmogący =>  reprezentowany w Chrystusie Jezusie.  
Moc swoją wielką =>   " Lud twój będzie dobrowolny w dzień zwycięstwa Twego "  - Ps. 110, 3.  
I królujesz =>  w pewnym sensie od 1878. Aktualnie od roku 1914. 

Obj.11:18 Rozgniewały się narody =>  z powodu rozpoczętego panowania,  które obejmie w sobie  
wszechświatową wojnę, spowodowaną przez spory,  sprzeczne pojęcia,  głosowania,  różne 
teorie i groźby. W czasie wielkiego ucisku. Wielu mniema,  że narody przy wtórym przyjściu 
Chrystusa nawrócą się,  lecz tak nie jest.  
Czas umarłych =>  umarły rodzaj ludzki.  
Aby byli sądzeni =>   " Bóg postanowił dzień w którym będzie sądził świat w sprawiedliwości " .  - 
Dz. A. 17, 13.  
I świętym =>  którzy mają zmartwychwstać podczas żniwa.  
Wytracił tych =>  którzy nie zechcą poddać się królestwu Chrystusowemu,  być wiernymi i 
pobożnymi. Przeciwnie do teorii Uniwersalistów.  
Co psują ziemię =>  sieją zgorszenie. 

Obj.11:19 Przybytek Boży =>  Kościół.  
Na niebie =>  wśród dzierżaw duchowych.  
Skrzynia =>  ukompletowany Chrystus.  
Błyskawice =>  rozszerzenie się wiedzy.  
I głosy =>  rozpierania o wiedzę i wolność.  
I gromy =>  spory.  
I trzęsienie ziemi =>  społeczna rewolucja.  



I grad wielki =>  twarda sprawiająca utrapienie Prawda. 

Obj.12: 1 Cud na niebie =>  mocy duchowych władz.  
Niewiasta =>  pierwotny Kościół.  
obleczona w słońce =>  jaśniejąca pełnym,  jasnym i czystym światłem Ew.  
Księżyc pod nogami jej =>  Prawo Zakonu na którym się Kościół opiera nie jest źródłem światła,  
lecz odbiciem słońca.  
z 12 gwiazd =>  naznaczeni i natchnieni od Boga nauczyciele,  12 Apostołów,  światła 
apostolskie,  których także wyobrażają 12 studni w Elim. Liczba jest ograniczona i dlatego 
błędnymi są pretensje papieży i biskupów,  którzy uważają się za następcóww Apostołów i jako 
gwiazdy. 

Obj.12: 3 Smok wielki rydzy =>  Rzym pogański.  
z siedmioma głowami =>  7 różnych form rządu,  następujące po sobie.  
I 10 rogami =>  podział władzy na 10 królestw. Państwa - królestwa ziemi. 

Obj.12: 4 A ogon jego ciągnął =>  w tym się liczą jego następstwa.  
Część gwiazd =>  kościelni nauczyciele stali się zwolennikami nauk pogańskiego Rzymu,  w 
nadziei pozyskania względów państwowych,  by tym sposobem uniknąć prześladowań. Gwiazdy 
fałszywe,  błądzące gwiazdy nauczycielskie,  napróżno ubiegające się o honory 12 gwiazd.  
Ziemia =>  usiłowania w pozyskaniu względów u świata spowodowało, że duchowni nauczyciele 
utracili swe stanowiska i przestali być świecącymi pochodniami dla prawdziwego Kościoła. 

Obj.12: 5 I urodziła =>  przedwcześnie w roku 314 
Syna =>  człowieka grzechu,  papiestwo 
rządzić narody =>  podczas średniowiecza 
do Boga =>  do boga tego świata,  by go uczynił mocarzem - papieżem.  
i do tronu jego =>  władzy panowania jako zastępca Chrystusa. 

Obj.12: 6 A niewiasta =>  prawdziwy Kościół 
Na pustynię =>  do odosobnienia,  pogardy z przyczyny swej wierności Panu i Prawdzie.  
Dni 1260 =>   " czas,  czasy i połowa czasu "  wypełniły się w literalnych 1260 latach. Te lata 
wyobrażały 3 i pół lat Eliasza na puszczy w których deszcz przestał padać na ziemię. 

Obj.12: 7 Wojna na niebie =>  wśród dzierżaw duchowych 
Michał =>   " Który jako Bóg " . Przedstawiający się za Boga - papież.  
I smok =>  pogański Rzym. 

Obj.12: 8 I nie przemogli =>  walka jaka wynikła między władzą papieską a władzą pogańską,  zakończyła 
się obaleniem władzy pogańskiej. 

Obj.12: 9 Wąż starodawny =>  szatan,  który zwiódł matkę Ewę.  
Diabłem =>  Rzym,  który z powodu swego prześladowania i okrócieństw,  był najbardziej 
szatańskim spomiędzy wszystkich rządów.  
I szatanem =>  którego istnieniu wielu dziś zaprzecza. 

Obj.12:10 Głos wielki =>  chełpliwe i samozwańcze roszczenia papiestwa. 

Obj.12:11 duszy swojej =>  [psyche],  życie. 

Obj.12:12 Rozweselcie się niebiosa =>  papiestwo i wszyscy mający z nim łączność. 

Obj.12:13 A gdy smok =>  papiestwo jest piątą formą rządu starego Rzymu,  lecz jego ciało przedstawia 
cesarstwo,  albo władzę wojskową ,  pod zwierzchnictwem władzy kościelnej. 

Obj.12:14 Niewieście =>   prawdziwy Kościół 
Dwa skrzydła  =>  dwa Testamenty - Stary i Nowy.  
Na pustynię =>  miejsce odosobnienia,  z dala od świata,  w zgodzie i harmonii z Bogiem. 

Obj.12:15 Z paszczy =>  w czasie Rewolucji Francuskiej.  
Wodę jako rzekę =>  wielki strumień Prawdy odnoszący się do władzy królów i kleru.  
Za niewiastą =>  protestującym Kościołem Bożym.  
Aby ją porwała =>  w przypuszczeniu,  że wybuchnie anarchia,  któraby obaliła ten Kościół 

Obj.12:16 Ale ziemia =>  ludzie miłujący pokój,  społeczeństwo.  
Pochłonęła =>  przyjęła. 

Obj.12:17 Z innymi z nasienia jej =>  lecz nie z członkami odpadłego kościoła. 

Obj.12:18 Piasku morskim =>  rodzaj ludzki. 

Obj.13: 1 Widziałem bestię =>  Antychrysta,  Bezbożnika,  Człowieka Grzechu,  Tajemnicę Nieprawości,  
Syna Zatracenia,  Mały Róg,  papiestwo.  
Mającą 7 głów =>   7 różnych form rządu,  następujące po sobie.  
I 10 rogów =>  podział władzy na 10 królestw. Państwa - królestwa ziemi. 

Obj.13: 2 Podobną rysiowi =>  centkowata,  w jednym miejscu wydaje się jakby zupełnie biały kolor,  
wyobrażający szlachetność,  w innym znów czarny,  skażony,  upodlony,  brutalny,  zas w innym 
ciemnobrunatny,  odpowiadający naturalnemu zepsuciu ludzkiemu.  
I smok =>  pogański Rzym.  



Dał moc swoją =>  dał papiestwu władzę Rzymu pogańskiego.  
I tron swój =>  stolicę pogańskiego Rzymu. 

Obj.13: 3 Na śmierć zabitą =>  przez Reformację.  
Rana uleczona jest =>  dlatego,  że reformatorzy nie postępowali w raz obranym kierunku 
reformatorskim,  ale przez nowe połączenie kościoła z państwem odnowili to samo zło,  nierząd - 
który karcili w kościele rzymskim.  
Wszystka ziemia =>  symboliczna ziemia,  ludzie posłuszni władzom rządzącym. 

Obj.13: 4 Kłaniali się smokowi =>  pogańskiemu Rzymowi 
I bestii =>  papiestwu.  
Mówiąc =>  przyszli do przekonania,  że kościelna władza była silniejsza.  
Walczyć może =>  spierać się. 

Obj.13: 5 Dane jej usta =>  usta Antychrysta są jedną z jej głównych charakterystyk.  
I bluźnierstwa =>  znieważania Jehowy: w samozwańczych tytułach papieży zamiast Boskich,  w 
roszczeniu wykonywania władzy na ziemi,  w twierdzeniu,  że papież jest Bogiem na ziemi,  w 
tym,  jakoby papież był jedynym mającym władzę rozsądzania między złem a dobrem,  w 
roszczeniu do nieomylności,  w potępieniu Biblii,  w ustanowieniu nabożeństw za umarłych i 
sprzedaży odpustów.  
42 miesiące =>  1260 dni,  albo - czas,  czasy,  i połowę czasu wypełnione w 1260 istotnych 
latach. 

Obj.13: 6 Przeciwko Bogu =>  przez opaczne przedstawienie Jego charakteru,  planu i Słowa.  
Bluźniła imię Jego =>  Jego charakter,  przez wydawanie monstrualnych edyktów,  bulli i 
dekretów,  a to wszystko w jego imieniu.  
Przybytek Jego =>  Prawdziwy Kościół przez ustanowienie fałszywego systemu,  który zajął jego 
miejsce. 

Obj.13: 8 Będą się jej kłaniać =>  będą podziwiać i oddawać hołd.  
Baranka zabitego =>  według planu Bożego. 

Obj.13:11 Inną bestię =>  Wielka Brytania.  
Z ziemi =>  ludzi pokój miłujących.  
Miała dwa rogi =>  Kościół Anglikański i Irlandzki.  
Jak smok =>  jak władza cywilna. 

Obj.13:12 Pierwszej bestii =>  papiestwo.  
Czyni,  że ziemia =>  obecny układ społeczny. 

Obj.13:13 Tak iż ogień =>  sądzenia,  kary jakimi karano Baptystów,  Purytanów i innych różnowierców.  
Sprowadza z nieba =>  stanowisko władzy. 

Obj.13:14 I zwodzi =>  wprowadza w błąd podbija w niewolę.  
Mieszkających =>  niezawiśli chrześcijanie,  nie mający łączności z żadną z tych dwóch bestii.  
Przez cuda =>  znamiona,  wkładanie rąk i roszczenia prawa wyłącznego wyrozumienia Pisma 
Św. tj. że nikt inny nie może właściwie wyrozumieć Biblii z wyjątkiem tych,  którzy zostali 
wyświęceni przez władzę posiadającą spuściznę apostolską.  
Przed bestią =>  jakby się wyrazić i pokazać,  że papiestwo istnieje i jest czynne w czasie 
formowania się Obrazu Bestii.  
Obraz Bestii =>  Związek Ewangeliiczny zorganizowany w dniu 19. 08. 1846 r. 

Obj.13:15 I dano jej =>  kościół Episkopalny,  Anglikański.  
(Moc) =>  mniemaną władzę.  
Dać ducha =>  [pneuma],  niewidzialną moc jako wynik spuścizny apostolskiej.  
Obraz bestii =>  związek protestanckich sekt i kościołów. Jest on odrębny od papiestwa,  jednak 
czynnym w pomaganiu mu,  przez co dodaje mocy obydwom. Związek Ewangeliiczny 
Protestanckich denominacji znajduje poparcie i jest pod nadzorem papiestwa.  " Nie mówcie 
sprzysiężenie "  - Iz. 8, 12.  " Oto oni zapewne będą zgromadzeni,  ale nie przeze mnie " . 
Wyobraża obraz złoty,  którego wystawił król Nabuchodonozor na polu Dura. Wyobraża ucztę 
Baltazara.  " Dynia Jonasza " .  " Córka Herodiady " .  " Fałszywy Chrystus " ,  przed którym Pan 
przestrzegał swój Kościół.  
Kłaniali obrazowi =>  zgięli swe kolana przed jego nieprawnymi,  nie opartymi na Piśmie Św. 
wymaganiami.  
Byli pobici =>  wyklęci. Aby ich wpływ,  ich dobre imię,  stanowisko i wolność jako chrześcijan 
zostały odjęte. Gdy obraz ten ożyje,  jego zgubne owoce błędu okażą się w tyranii,  jak to miało 
miejsce w wiekach średnich. Ucisku tego można się spodziewać między obecnym czasem a 
rokiem 1914. 

Obj.13:16 Otrzymali znamię =>  bojaźni przychylności lub czci.  
Na prawej ręce =>  przez dawanie poparcia swym wpływem lub zasobami.  
Na czołach swoich =>  zdolności umysłowe wierzenia jawne. 



Obj.13:17 Sprzedawać lub kupować =>  rozpowszechniać Prawdę. Wymieniać zdania w sprawach 
duchowych.  
Który ma znamię =>  Ewangeliicznego związku,  lub pieczęć uznania od prawowiernych. 

Obj.14: 1 Na górze Syońskiej =>  Królestwo Boże.  
Z Nim 144 000 =>  przeznaczona liczba wybranych.  
Na czołach swoich =>  zdolności umysłowe wierzenia jawne. 

Obj.14: 2 Gromu wielkiego =>  symbol wielkich zatargów sporów.  
Na cytrach swoich =>  Biblia - Świadectwo Zakonu i proroctw. 

Obj.14: 3 Jakoby nową pieśń =>  nie jest to istotnie nowa pieśń,  bo święci Aniołówie zawsze ją śpiewali.  
Śpiewali =>  zgodnie i harmonijnie głosząc wesołą nowinę o naprawieniu wszystkich rzeczy.  
Przed stolicą =>  władza zwierzchność.  
Oprócz 144 000 =>   " Błogosławiony lud,  który zna dźwięk Twój. "  - Ps. 89, 16.  
Którzy są kupieni =>   ( I odkupiłeś) =>  [agorazo],  dałeś okup wymagany w Forum (przez sąd). 

Obj.14: 4 Z niewiastami nie pokalali =>  ziemskie kościelne stowarzyszenia - Babilon - matka i córki.  
Ci kupieni =>   ( I odkupiłeś) =>  [agorazo],  dałeś okup wymagany w Forum (przez sąd). 

Obj.14: 6 Aby ją zwiastował =>  w czasie 1000 - lecia. 

Obj.14: 8 Babilon =>  Imię Babilon oznaczało pierwotnie  " Bramę Bożą " ,  lecz następnie przezwano 
szyderczo  " Zamieszanie " ,  czyli  " Zamęt " . Kościół nominalny jest teraz w ogóle bramą przez 
którą się wchodzi do błędu i zamętu pojęć. Jest to mieszanina która się składa z kąkolu i 
hipokrytów.  
Upadł,  upadł =>   " Pijany krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych "  - Obj. 17, 6,  
upadło jego fenomenalne powodzenie.  " Nagle upadł Babilon i połamał się,  rozkwilcie się nad 
nim " .  - Jer. 51, 8.  
Miasto wielkie =>  rząd duchowy.  
Napoił narody =>  upiły się jego błędami.  
Wszeteczeństwa =>   " Wino jego piły narody,  dlatego poszalały narody. "  - Jer. 51, 7. 

Obj.14: 9 Pokłoni bestii =>  nie bestii istotnej,  lecz systemowi papieskiemu.  
I obrazowi jej =>  nie istotnemu obrazowi,  lecz systemowi tworzącej się federacji Protestanckiej.  
Weźmie znamię =>  bojaźni przychylności lub czci.  
         ( Na prawej ręce =>  przez dawanie poparcia swym wpływem lub zasobami). 
Na czoło swoje =>  zdolności umysłowe wierzenia jawne. 

Obj.14:10 Ten =>  ktokolwiek czci i uwielbia ludzkie urządzenia i nauki raczej niż Słowo Boże.  
Będzie dręczony =>  z przyczyny bojaźni o swych przyjaciół,  których oczy będą otwartymi 
zaprzeczają naukom przez nich głoszonym w wielkim ucisku jakim zakończy się ten wiek Ew.  
W ogniu =>  nie literalnym ogniu> 
I siarce =>  nie literalnej siarce. Nauki o piekielnym ogniu i siarce.  
Przed Barankiem =>  po wtórym przyjściu  " Za dni Syna Człowieczego " . 

Obj.14:11 Dym =>  wspomnienie.  
Męki ich =>  w czasie wielkiego ucisku.  
Na wieki wieków =>  Dopóki bestia i obraz jej nie będą zupełnie zniszczone. Oni nigdy nie 
zapomną utrapienia przykrości i mąk jakim byli poddani podczas gdy byli czcicielami 
babilońskich wyznań i nauk. 

Obj.14:12 Tu jest cierpliwość =>   " A wykonawszy wszystko ostać się " . - Ef. 6, 13 

Obj.14:13 Błogosławieni są umarli =>   " Albowiem umarliście i życie wasze skryte jest z Chrystusem w 
Bogu. "  - Kol. 3, 3.  " Rozumiejcie żeście wy umarłymi " .  - Rz. 6, 11.  
Odtąd =>  od 1878 r.  
Aby odpoczywali =>  To figuruje panowanie króla Salomona,  spokojnego od nieprzyjaciół.  
A uczynki ich =>  zgromadzenie wybranych,  ogłaszanie,  że panowanie Chrystusa rozpoczęte,  
jak również Dzień Pomsty.  
Idą za nim =>  Będą trwać dalej nawet po zmianie natury. 

Obj.14:14 Syna Człowieczego =>  Chrystus,  który (wg prawa) stał się synem Adama.  
Koronę złotą =>  Boską naturę.  
W ręce swojej =>  Pan Jezus za pierwszej swojej obecności był żniwiarzem w czasie żniw wieku 
żydowskiego,  co było figurą i wskazywało na wtórą obecność jako głównego Żniwiarza podczas 
żniw W. Ew.  
Sierp ostry =>  Prawda na czasie. 

Obj.14:15 Dojrzało żniwo =>   " Córka babilońska jest jako bojewisko,  czas młócenia jej przyszedł: 
Jeszcze maluczko,  a przyjdzie czas żniwa jej. "  - Jer. 51, 33. 

Obj.14:17 Sierp ostry =>  Prawda jaka jest właściwa czasu żniwa. 

Obj.14:18 Z ołtarza =>   " Dnia onego stanie ołtarz Pański w pośród ziemi egipskiej. "  - Iz. 19, 19.  
Miał moc nad ogniem =>  czasem ucisku.  



Winnicy ziemi =>  Babilon,  chrześcijaństwo,  nominalny kościół.  
Bo jagody jej =>  ludzka ambicja,  chciwość i samolubstwo są dojrzałymi gronami fałszywego 
winnego krzewu. 

Obj.14:19 Prasę wielką =>  jest to jeden z ostatnich zarysów czasu ucisku. 
 
(Komentarz Bereański C. J. Woodwortha odnośnie Obj. 14:19, który podaje, że prasa jest 
„jednym [nasze podkreślenie] z ostatnich zarysów czasu ucisku” jest błędny.-70'59) 

Obj.15: 3 Oni =>  ostatnie członki Ciała Chrystusowego czasu żniw 
Śpiewali pieśń =>  zgodnie i harmonijnie głosząc wesołą nowinę o naprawieniu wszystkich 
rzeczy.  
Mojżesza =>  której on uczył w Zakonie. Zakon  " był cieniem przyszłych dóbr " .  - Żyd. 10, 1. 
Figuruje także pieśń Mojżesza po wyswobodzeniu od Egipcjan,  po przejściu przez Morze 
Czerwone.  
Pieśń Baranka =>  Jest jasno opisana w księgach N. T.  
Sprawy Twoje =>  Człowieka: potępienie,  odkupienie przywrócenie.  
Sprawiedliwe i prawdziwe =>  obchodzenie się Boga tak z klasą W. G. jak i ze skazanymi na 
wtórą śmierć.  " Sprawiedliwość jest gruntem stolicy Twojej "  - Ps. 89, 15.  
Królu świętych =>  [ethnon] narodów. 

Obj.15: 4 Ciebie nie bał =>  nie czcił ciebie.  
I wielbił imienia Twego =>  zamiast miałby wyć,  zgrzytać zębami i bluźnić to imię przez 
wieczność całą w mękach.  
Boś ty jeden święty =>  Tyś w zupełności święty,  szczodrobliwy.  
Wszystkie narody => żywi i umarli.  " Będą błogosławione w Tobie wszystkie narody ziemi "  - 
1Moj. 22, 18.  
Przyjdą =>  Boski plan nie może pod żadnym względem upaść lub chybić.  
Sądy twoje =>  [Diakaiomata],  dzieła sprawiedliwe. 

Obj.15: 5 Przybytek =>  kościół z imienia.  
W niebie =>  władze duchowe. 

Obj.15: 6 Siedem aniołów =>  święci żyjący w czasie żniw.  
Wyszło z przybytku =>  opuścili nominalny kościół.  
Siedem plag =>   " Aby postąpili z nimi według prawa zapisanego; tać jest sława wszystkich 
świętych Jego "  - Ps. 149, 9 
Płótnem czystym =>  symbol sprawiedliwości.  
Złotymi pasami =>  by służyć tym,  którzy staną się uczestnikami Boskiej natury. 

Obj.15: 8 I kościół napełniony dymem =>  (Przybytek =>  kościół z imienia. ) Powstał zamęt,  brzydota jego 
błędów została ujawniona.  
Od chwały Bożej =>  chwalebna zdolność i piękność teraźniejszej Prawdy.  
Nikt =>  człowiek ze zdrowym rozsądkiem. Znaczna liczba członków jaka się przyłącza do 
różnych sekt i kościołów,  pochodzi przeważnie z tzw. szkół niedzielnych. 

Obj.16: 1 Z kościoła =>  nominalnego kościoła.  
Siedmiu aniołów =>  M. St.  
Idźcie =>  opuśćcie Kościół jeżeli chcecie,  na wasze zło.  
Na ziemię =>  Społeczeństwo. Ludzie miłujący porządek. 

Obj.16: 2 Szkodliwy wrzód =>  Zgubny i zły wrzód. Jest to bolesna i cieknąca rana,  która się psuje,  gnije i 
niszczy organizm. Jest to obraz grozy jaka zawisła nad Protestantyzmem,  która niszczy jego 
żywotność. Jest to rozkład budowy człowieka,  na który nie ma lekarstwa,  ani ratunku. Krew 
będąc zatruta,  sprowadza na chorego niechybną śmierć.  
Na ludzi =>  Protestantyzm.  
Którzy mieli znamię =>  charakterystykę. Objaw bojaźni sympatii lub poszanowania.  
Bestii =>  papiestwo.  
Obrazowi jej =>  Federacja kościołów. 

Obj.16: 3 Krew umarłego =>  po śmierci człowieka krew rozdziela się na płyn serwatkowy zwany surowicą 
krwi i na substancję zsiadłą. Jak tylko krew zacznie się rozdzielać,  wówczas zsiadła część się 
psuje. Podobieństwo krwi można zastosować do społeczeństwa,  które się składa tak z ludzi 
pracy i zasług,  i tych możnaby porównać do surowicy,  która będąc wstrzykiwana zabezpiecza 
od chorób,  zaś ludzi niedbałych,  bezmyślnych i obojętnych do skrzepniętych części,  które się 
psują i gniją.  
Każda dusza żywa =>  każdy czynnik dobra i cnoty.  
Umarła =>  zginęła.  
W morzu =>  nieposkromione masy ludzi,  bezwyznaniowi. 

Obj.16: 4 Rzeki =>  różne sekty i kościoły,  które stanowią chrześcijaństwo.  



Źródła =>  fundatorzy różnych idei religijnych i uczeni,  z których istniejące dziś łożyska wzięły 
swój początek.  
Wód =>  prze długi czas woda (symbol Prawdy) jaka płynęła tymi łożyskami,  pomimo iż była 
mniej lub więcej mętna,  to jednak była pokrzepiająca i orzeźwiająca.  
Obróciły się w krew =>  dla chrześcijaństwa Prawda podczas czasu żniwa staje się wstrętna,  
przeciwna,  uważana raczej za śmierć,  zamiast być przyjęta za błogosławieństwo.  " Księżyc w 
krew się obróci. "  - Dz. 2, 20. 

Obj.16: 6 Krew wylewali =>  trwonili pierwiastek życia - Prawdę,  która ożywia. 

Obj.16: 7 Ołtarz =>   " Dnia onego stanie ołtarz Pański w pośród ziemi egipskiej. "  - Iz. 19:19.  
Sądy Twoje =>  ostatecznie tak się będą wyrażać wszyscy,  którzy nawrócą się do Boga. 

Obj.16: 8 Na słońce =>  Ewangeliię.  
Trapić ludzi gorącością ognia =>  zwiastowaniem Ewangelii odnośnie do czasu ucisku. 

Obj.16: 9 Imieniu Boga =>  władcy. 

Obj.16:10 Na stolicę =>  tron siedziba władzy.  
Bestii =>  papiestwa.  
Zaćmione =>  nieuctwo.  
Gryźli języki swoje =>  zjadali własne słowa. 

Obj.16:11 Bluźnili =>  dalej rzucali potwarze i opacznie tłumaczyli.  
Boleści swoich =>  słowa te nie znajdują się w starych manuskryptach.  
Uczynków swoich =>  słowa te nie znajdują się w starych manuskryptach. 

Obj.16:12 Rzeka Eufrates =>  narody i ludy które płacąc wspomagają i bogacą chrześcijaństwo.  
Wyschła =>  kierunek łożyska zwrócony w inną stronę. Ludzie odmówili swego poparcia. 
Niezadowolenie objawia się między wiernymi kościoła katolickiego z władz kościelnych,  tak z 
przyczyny nadużyć,  jak i przechylania,  lub obstawania po stronie władz cywilnych i że stoją w 
przeciwieństwie do wzmagającego się usiłowania zdobycia przez lud wolności.  " Susza jest nad 
wodami jego i wyschną. "  - Jer. 50, 38.  
Droga królom =>  M. St. ,  współdziedzice Chrystusa.  
Ze wschodu =>  z którego pochodzi  " Słońce sprawiedliwości " . 

Obj.16:13 Nieczyste duchy =>  nauki. Prawdopodobnie iż to oodnosi się do praw królów,  iż posiadają je  " 
z łaski Bożej " ,  jak również i władzy kleru.  
Podobne do żab =>  żaby mają bardzo mądre wejrzenie,  paszcze obszerne,  wielce nadymają 
się i tylko skrzeczą. Różne sekty pobudowały sobie wyznaniowe tamy,  ogrodziwszy części 
strumienia Prawdy,  którego starannie zasłoniły przed światłem i powietrzem tak,  że zamiast być 
źródłem życia,  stały się istną sadzawką dla żab.  
Bestii =>  papiestwo.  
Fałszywego proroka =>  jest to jeszcze system,  który w ciągu W. Ew. zwodzi ludzkość. Obraz 
bestii. 

Obj.16:14 Duchy diabelskie =>  teorie diabelskie odnoszące się do rządów teraźniejszych.  
Czyniące cuda =>  na dowód że posiadają władzę,  starają się pokazać pewne znaki,  między 
innymi kładą nacisk na to,  że Bóg naznaczył królów i kapłanów w narodzie Izraelskim.  
Królów =>  wielcy ludzie w sprawach cywilnych,  społecznych,  religijnych i finansowych.  
Na wojnę =>  czas ucisku.  
Wielkiego dnia =>  który rozpoczął się od roku 1878,  a kończy się 1914 r. 

Obj.16:15 Idę jako złodziej =>  bez hałasu lub jakiegokolwiek innego objawu któryby zwrócił na siebie 
uwagę. Podczas wylewania plag Pan ma być obecny,  lecz niewidzialny. 

Obj.16:16 Armagedon =>  znaczy  " góra zniszczenia " ,  co wskazuje jaki będzie koniec tych,  którzy się 
połączą w celu ciemiężenia mas i zwalczania wolności ludów. 

Obj.16:17 Siódmy =>  wyobraża plagę Egipską,  którą była śmierć pierworodnych.  
Na powietrze =>  duchowe władze.  
Przybytku niebieskiego =>  klasa W. G.  
Od stolicy =>  to wyrażenie nie znajduje się w manuskrypcie Synaickim.  
Stało się =>  zostało wykonane. Teraz jesteśmy przekonani o prawdzie,  która była głoszona 
podczas żniw przez tych,  którzy okazali się zwycięzcami. 

Obj.16:18 Stały się głosy =>  rozpierania o wiedzę i wolność.  
I gromy =>  spory.  
I błyskawice =>  rozszerzenie się wiedzy.  
I trzęsienie ziemi =>  społeczna rewolucja. 

Obj.16:19 Upadły miasta narodów =>  co nastąpi po wyzwoleniu i powrocie Izraela do Palestyny.  
Babilon wielki =>  papiestwo i wszyscy,  którzy w jakikolwiek sposób znajdują się w łączności z 
nim lub w przyjaźni. 

Obj.16:20 Wszystkie wyspy =>  republiki.  



I góry =>  królestwa. 

Obj.16:21 Grad wielki =>  twarda sprawiająca utrapienie Prawda. 

Obj.17: 1 Wielkiej wszetecznicy =>  odpadły od prawdy kościół rzymski.  
Nad wodami wielkimi =>  narody.  " O ty który mieszkasz nad wodami wielkimi,  o bogaty w 
skarby,  przyszedł koniec twój. "  - Jer. 51, 13. 

Obj.17: 2 Upili się =>  będąc upojeni zostali zwiedzeni.  
Winem =>  duchem błędnych nauk.  
Wszeteczeństwa jej =>  łączność ze światem. 

Obj.17: 3 Na puszczę =>  w odosobnienie od świata,  światowych poglądów i formalności,  a ofiarowani i 
wiernie polegający na Bogu. Kiedy św. Jan chciał widzieć prawdziwy Kościół,  był zachwycony 
na wysoką górę,  przedstawiającą duchową fazę Królestwa.  
Widziałem niewiastę =>  nominalny kościół.  
szkarłatnoczerwonej bestii =>  papiestwo.  
Imion bluźnierstwa =>  przewrotne przedstawianie Boga.  
7 głów =>   7 różnych form rządu,  następujące po sobie.  
10 rogów =>  podział władzy na 10 królestw. Państwa - królestwa ziemi.  
Przyobleczona w purpurę =>  królewskość.  
Szkarłat =>  krew okupu.  
Uzłocona złotem =>  fałszywe przyswajanie sobie Boskiej natury.  
Drogim kamieniem =>  fałszywe naśladownictwo świętych,  jako klejnoty Pańskie.  
Kielich złoty =>   " Był ci Babilon kubkiem złotym w ręce Pańskiej " .  - Jer. 51, 7. 

Obj.17: 5 Na czole jej =>  na widoku.  
Tajemnica,  Babilon =>  imię Babilon pochodzi od Babel,  co znaczy zamęt,  zaś obywatele 
babilońscy twierdzili,  że nazwa ta pochodzi od Babil,  tj. Brama Boża. W symbolicznym 
znaczeniu Babilon przedstawia chrześcijaństwo,  zaś miasto wyobraża kościół z imienia.  
Wielki,  Matka =>  papiestwo. Do którego duchowy Izrael był zaprowadzony jako do niewoli.  
Wszetecznic =>  złączenie kościoła z państwem. Różne organizacje protestanckie były zrodzone 
w stanie dziewiczym,  a odłączyły się od matki kościoła w skutek porodu,  którym były pewne 
okoliczności.  " Zstąp a usiądź w prochu o panno (?) córko Babilońska " .  - Iz. 47, 1.  
Obrzydliwość ziemi =>  narody nazywające się chrześcijaństwem. 

Obj.17: 6 Widziałem niewiastę =>  którą wyobrażała Jezabela.  
Krwią świętych =>  kościół katolicki tak komentuje ten werset:  " Krew protestantów nie nazywa 
się krwią świętych,  jak nie nazywa się krew złodziei,  morderców lub innych złoczyńców " .  
Męczenników Jezusowych =>  zabitych podczas władzy papiestwa 1260 lat,  a które skończyły 
się w roku 1799. Była ona także pijana nadzwyczajnym powodzeniem. 

Obj.17: 7 Tej niewiasty =>  kościół z imienia.  
I bestii =>  papiestwo.  
I 10 rogów =>  podział władzy na 10 królestw. Państwa - królestwa ziemi. 

Obj.17: 8 Księdze żywota =>  pierwotny Boski zamiar.  
Widząc bestię =>  wielu jeszcze nie rozpoznało. 

Obj.17: 9 Siedem gór =>  nazwa pospolita Rzymu za czasów apostolskich była  " Miasto siedmiu 
pagórków " . Wszyscy poeci łacińscy w ciągu 500 lat wspominają o Rzymie stojącym na siedmiu 
górach,  a nawet medale i monety bite w owych czasach,  przedstawiają Rzym jako niewiastę 
ssiedzącą na siedmiu górach. 

Obj.17:10 Inny =>  teraźniejszy rząd włoski.  
Mały czas =>  w tym czasie teraz żyjemy. 

Obj.17:11 Która była a nie jest =>  republika lub monarchia.  
Jest z onych siedmiu =>  Rzym nie będzie miał już nigdy innej głowy.  
Idzie na zginienie =>  anarchię. 

Obj.17:14 Królem królów =>  Triumfalny wjazd do Jerozolimy w czasie żniwa wieku Żydowskiego był figurą 
tego,  co miało się stać w czasie żniwa W. Ew.  
Którzy są z nim =>   " którzy są zapisani w niebie " .  - Żyd. 12, 23.  
Powołani =>   " Według postanowienia Bożego powołani " .  - Rz. 8, 28. Niebieskim powołaniem 
po uprzednim usprawiedliwieniu.  
I wybrani =>  przyjęci. Uznani za synów Bożych potem,  gdy otrzymali ducha przysposobienia,  
w czasie ich ofiarowania się.  " Wielu jest wezwanych,  ale mało wybranych " ,  ponieważ mało z 
tych którzy zostali usprawiedliwieni,  uczynili niezbędne przymierze przez ofiarowanie się.  
I wierni =>  zawartemu Przymierzu. Klasa W. G. chociaż jest powołana i wybrana,  lecz nie 
będąc pełna wiary,  nie może otrzymać wielkiej nagrody. 

Obj.17:16 Dziesięć rogów =>  królowie ziemi,  władze,  które poprzednio podtrzymywały papiestwo.  
Bestii =>  papiestwo.  



W nienawiści mieć będą wszetecznicę =>  odpadły kościół Rzymski,  począwszy od roku 1800 
aż do skutku.  
Spustoszoną i nagą =>  obraną ze wszelkiej ziemskiej władzy. 

Obj.17:18 Jest miasto wielkie =>  rząd religijny,  miasto Rzym. 

Obj.18: 2 Zawołał potężnie =>  od roku 1878 - 1914.  
Upadł,  upadł =>   " Nagle upadł Babilon i połamał się. "  - Jer. 51, 8. Boski wyrok zawisł nad 
Babilonem,  wszystkie jego instytucje zostały odrzucone przez Boga. Był czas w którym Babilon 
nie był upadły.  
Mieszkaniem czartów =>  schroniskiem smoków.  
Ducha nieczystego i ptactwa obmierzłego =>  błędna zasady i nauki. Prawie każdy przestępca 
zamknięty w więzieniu należy do któregoś kościoła nominalnego,  chrześcijaństwa.  " Ptaki 
niebieskie robiły sobie gniazda na gałęziach " . - Łuk. 13, 19 

Obj.18: 3 Wszystkie narody =>   " Wino jego piły wszystkie narody,  dlatego poszalały "  - Jer. 51, 7.  
Piły =>  zostały opojone,  ogłupiały,  zostały zawiedzione,  postradały zmysły.  
Z wina =>  mieszanego,  tj. mieszanina prawdziwej nauki z błędem.  
Wszeteczeństwa =>  łączność ze światem. 

Obj.18: 4 Mówiący =>  nie wielkim głosem,  lecz przez wykazanie Prawdy,  wykazując istotny stan 
Babilonu.  
Wynijdźcie =>  rozkaz brzmi:  " Wynijdź "  a nie  " Wnijdź " . Wychodząc z Babilonu idziemy 
wprost do naszego Pana.  
Z niego =>   " Leczyliśmy Babilon,  ale nie jest uleczony. Opuśćmy go. "  - Jer. 51, 9.  " 
Odstąpcie,  odstąpcie,  wynijdźcie z Babilonu,  nieczystego się nie dotykajcie,  wynijdźcie z 
pośrodku jego i oczyście się wy,  którzy nosicie naczynia Pańskie " .  - Iz. 52, 11.  " Przeto 
módlcie się,  aby nie było uciekanie wasze w zimie albo w sabat " .  - Mat. 24, 20.  " Pszenicę 
zgromadźcie do gumna mojego " .  - Mat. 13, 30.  " Zgromadźcie mi świętych moich. "  - Ps. 50, 
5.  " Zgromadzą wybranych jego. "  - Mat. 24, 31.  " Jeśli chcesz zachowaj duszę twoją,  a nie 
oglądaj się nazad,  ani stawaj na tej równinie. Uchodź na górę byś snać nie zginął. "  - 1Moj. 19, 
17.  " Niech wnijdą w bramy książęce. "  - Iz. 13, 2.  " Przechodźcie,  przechodźcie przez bramy " 
.  - Iz. 62, 10.  " Uciekajcie z pośrodku Babilonu,  a niech zachowa każdy duszę swoją,  abyście 
nie byli zatraceni w nieprawości jego " .  - Jer. 51, 6.  " Wybierzcie dobre naczynia " .  - Mat. 13, 
48.  " Przetoż wynijdźcie z pośrodku ich,  i odłączcie się,  mówi Pan,  a nieczystego się nie 
dotykajcie,  a ja was przyjmę> "  - 2Kor. 6, 17.  " I wyszedł nie wiedząc dokąd idzie " .  - Żyd. 11, 
8. Nic więc dziwnego,  że takie napomnienia, które jest prawdą,  nauczeni w Piśmie i najwyżsi 
kapłani znieść nie mogą i nienawidzą je.  
Ludu mój =>  Nie wszyscy znajdujący się w Babilonie są Babilończykami. Znaczna część ludu 
Bożego w nim się znajduje. Lud Boży,  który dotąd jeszcze zostaje w Babilonie można by 
porównać do pewnych owadów,  które zapuszczają swoje młode potomstwo czy nasienie w ciała 
swych nieprzyjaciół,  gdzie będąc ogrzewane i karmione rozwija się aż do zupełnego wyłonienia 
się,  co zwykle kończy się śmiercią istot,  które je żywiły i nosiły.  " Wynijdźcie z pośrodku jego 
ludu mój! a wybaw każdy duszę swoją przed gniewem zapalczywości Pańskiej " .  - Jer. 51, 45.  
Grzechów jego =>  jeżeli w nim pozostajecie,  dowiedziawszy się,  że Babilon został odrzucony.  
Plag jego =>  wszyscy,  którzy w jakikolwiek sposób są z nim w łączności,  lub sympatii,  staną 
się uczestnikami jego plag.  " Ponieważ jesteś letni,  ani zimny ani gorący,  wyrzucę cię z ust 
moich " .  - Obj. 3, 16. 
______________________  
MANNA - 4 LUTEGO 
---------------------- 
Ktokolwiek jest godny nazwy "ludu mój", ten będzie nasłuchiwał głosu Pańskiego, będzie mu 
posłuszny i wyjdzie z Babilonu, by "nie wziął z plag jego". Takie bowiem jednostki, przez 
posłuszne wyjście, po dostrzeżeniu prawdziwego stanu Babilonu, dowiodą, że nigdy nie 
zgadzały się z jego grzechami. Natomiast takie, które pozostają w Babilonie po zrozumieniu jego 
stanu i bluźnierczych nauk w świetle, które obecnie przyświeca, są uważane za popierające te 
bluźnierstwa i zasługujące bezpośrednio na "plagi" - tak jak babilońska klasa "kąkolu", a nawet 
na więcej niż ona, ponieważ mają więcej światła. 
---------------------- 

Obj.18: 5 Dosięgły do nieba =>   " Opuśćmy go. . . bo sąd jego aż do nieba sięga i wyniósł się aż pod 
obłoki. "  - Jer. 51, 9. 

Obj.18: 6 Jak on oddawał wam =>   " Pomścijcie się nad nim,  jako on uczynił innym,  tak mu też uczyńcie 
" .  - Jer. 50, 15.  
Uczynków jego =>   " Oddajcie mu według spraw jego,  według wszystkiego co innym uczynił,  
uczyńcie mu. "  - Jer. 50, 29. 



Obj.18: 7 Siedzę jako królowa =>  papiestwo dotąd jeszcze rości sobie prawo rządzenia narodami. 
Wyobraża Jezabelę za czasów Eliasza.  
Nie jestem wdową =>   " Nie będę wdową,  ani uznam sieroctwa. "  - Iz. 47, 8. 

Obj.18: 8 Przetoż =>  że będzie usilnie walczyć o władzę i egzystencję.  
W jednym dniu =>  zginienie będzie nagłe,  gwałtowne i zupełne.  " To oboje przyjdzie na cię 
nagle dnia jednego: sieroctwo i wdowstwo. "  - Iz. 47, 9.  
I głód =>  głód duchowy.  
Ogniem spalony =>  zgubnymi klęskami. 

Obj.18: 9 Królowie ziemi =>  narody mniej lub więcej zależne od Babilonu,  chrześcijaństwa,  lecz w 
rzeczywistości nie wchodziły w jego skład.  
Będą go płakać =>   " Od huku zdobywania Babilonu poruszy się ta ziemia,  a krzyk między 
narody słyszany będzie " .  - Jer. 50, 46.  " Rozkwilcie się nad nim,  nabierzcie olejku 
balsamowego dla boleści jego,  owa się wyleczy " . Jer. 51, 8. 

Obj.18:10 Miasto mocne =>  rząd religijny. 

Obj.18:11 I kupcy =>  handlarze. 

Obj.18:13 Cynamonu =>  symbol wyrozumienia,  znajomości otrzymanej od Boga.  
I kadzidła =>  przedstawia chwałę i uwielbienie. 

Obj.18:17 Każdy sternik =>  handlarz. 

Obj.18:19 Biada,  biada =>   " Leczyliśmy Babilon,  ale nie jest uleczony " .  - Jer. 51, 9. 

Obj.18:21 W morze =>  morze wyobraża ludzi nie poddanych rządowi.  
Takim pędem =>  gwałtownie,  nagłe i zupełne zniszczenie. Zupełna i wieczna zagłada. Wielki 
zaiste będzie upadek,  gdy Babilon - twierdza szatana zawali się.  
I już się więcej nie znajdzie =>  lecz pójdzie do Szeol,  do stanu unicestwienia.  " Tak zatopiony 
będzie Babilon a nie powstanie więcej " .  - Jer. 51, 64. 

Obj.18:22 Cytrystów =>  organy piszczałkowe 

Obj.18:23 Oblubieńca =>  Jezusa Chrystusa.  
Oblubienicy =>  M. St.  
Więcej w tobie =>  po odrzuceniu chrześcijaństwa 1878 r. 

Obj.18:24 W nim =>  figura na Jezabelę. 

Obj.19: 1 Lud liczny =>  który przez upadek Babilonu pozyska światło i wolność w Chrystusie. 

Obj.19: 2 Wielką wszetecznicę =>  Babilon.  
Wszeteczeństwem =>  łączność ze światem.  
Pomścił się krwi =>  to jest pewne że jej kara będzie wielka. 

Obj.19: 3 A dym jej =>  pamięć na jej zniszczenie. 

Obj.19: 5 Z tronu =>  przez świętych żyjących w czasie żniw. 

Obj.19: 6 Ludu licznego =>  cały rodzaj ludzki po upadku Babilonu,  ale szczególnie W. G.  
Mocnych gromów =>  symbol dysput. 

Obj.19: 7 Małżonka jego =>  ta,  która ma otrzymać Jego nowe imię.  
Przygotowała się =>   " Omyciem wody przez Słowo " .  - Ef. 5, 26.  " W odzieniu haftowanym 
przywiodą ją do króla " .  - Ps. 45, 15. Przygotowanie się Oblubienicy - Kościoła - jest rzeczą 
ważniejszą niż głoszenie światu Ewangeliii w teraźniejszym czasie. 

Obj.19: 8 W bisior =>  naród Izraelski swego czasu był figuralnie  " obleczony w szkarłat i bisior " ,  jak to 
jest pokazane w przypowieści o Bogaczu i Łazarzu.  - Łuk. 16, 19 - 31. 

Obj.19: 9 Błogosławieni =>  W. G. 

Obj.19:10 Bogu oddaj pokłon =>  dla tej przyczyny anioł,  który błogosławił Jakubowi,  nie wymienił swego 
imienia. 

Obj.19:11 Sądzi i walczy =>  powstaje do sądu przeciw narodom,  mszcząc się nad bezbożnymi. 

Obj.19:12 Tylko on sam =>  Członki Jego Ciała. Świat w ogólności nie wie,  że nasz Pan jest Królem 
królów i Panem panów. 

Obj.19:13 Zmoczeni we krwi =>   " Któż jest,  który idzie z Edom,  w szatach ubroczonych we krwi z Bocra " 
.  - Iz. 63, 1. 

Obj.19:14 Wojska =>  uwielbiony Kościół.  
Na koniach białych =>  czyste nauki.  
W bisior biały =>  sprawiedliwość. 

Obj.19:15 Z ust jego =>   " Uderzy ziemię rózgą ust swoich "  - Iz. 11, 4.  
Miecz ostry =>  Prawda,  Słowo Boże.  
Bił narody =>   " Potłucze głowę nad wielu ziem panującą " .  - Ps. 110, 6. W czasie ucisku.  
Laską żelazną =>  Królestwo Boże będzie ustanowione w mocy. Posłuszeństwo będzie 
przymusowe. Rozmyślni przeciwnicy sprawiedliwości będą wytraceni.  " Wykonam sąd według 
sznuru a sprawiedliwość według wagi " .  - Iz. 28, 17.  



Prasę wina =>  jeden z ostatnich zarysów czasu ucisku. Przygotowanie do ustanowienia 
Królestwa sprawiedliwości. 

Obj.19:17 Wszystkim ptakom =>  sępy społeczne: anarchiści,  nihiliści itp.  
Wielkiego Boga =>   " Pan zgotował ofiarę i poświęcił wezwanych swoich " .  - Sof. 1, 7. 

Obj.19:19 Zebrane =>  stojący raczej po stronie ciemiężców,  niżeli po stronie słuszności i wolności. 

Obj.19:20 Ale bestia =>  papiestwo: jeden z tych systemów błędu,  które stanowią Babilon.  
Fałszywy prorok =>  inny jeszcze system błędu stanowiący Babilon,  Obraz Bestii.  
Przyjęli znamię =>  bojaźni przychylności lub czci.  
Obrazowi jej =>  Federacja kościołów.  
Obydwa =>  kościoły nominalne,  tak papiestwo jak i Protestantyzm znajdują się przeważnie pod 
wpływem i władzą rządów i ludzi bogatych> Wkrótce staną się one ich narzędziami i będą za 
nimi przemawiać,  co też spowoduje,  że razem wszyscy walcząc przeciw Bogu i wolności - 
upadną.  
Żywcem wrzuceni =>  podczas swej istności i działalności.  
Jeziora ognistego =>  Gehenna: ciała obrzydłych kryminalistów jak i różne odpadki miasta 
Jerozolimy były palone ogniem,  do którego dodawano siarki. Miejsce to znajdowało się tuż przy 
Jerozolimie w dolinie Hinnon czyli Gehenna,  która figuruje wtórą śmierć.  
Siarką siarka jest naprawdę zabójczym czynnikiem i wyobraża zupełne zniszczenie przez wtórą 
śmierć. 

Obj.19:21 Mieczem =>  Prawdą Słowem Bożym.  
Ciałami ich =>  następnym dziełem będzie rozpoczęcie wieku 1000 - lecia. 

Obj.20: 1 I widziałem =>  w zaraniu 1000 - lecia zaraz po czasie wielkiego ucisku,  o jakim wspomina w 
poprzednich wersetach.  
Anioła =>  Chrystusa,  Głowę i Ciało. 

Obj.20: 2 Smoka =>  szatan jest początkiem wszystkiego co grzeszne i złe,  licząc w to i złych duchów. W 
szczególności cały system państwa Rzymskiego.  
Węża onego starego =>  oodnosi się do uwiedzenia Ewy.  
Diabeł i szatan =>  w którego istnienie wielu nie wierzy.  
I związał go =>  Ubezwładnił jego wpływ oszukańczy i wprowadzający błąd. Pomimo 
rozpaczliwych wysiłków by utrzymać władzę nad ludzkością.  " Czy ktoś może wtargnąć do 
domu mocarza i zrabować jego sprzęty,  jeśli mocarza wpierw nie zwiąże? Wtedy dopiero dom 
jego będzie mógł ograbić "  - Mat. 12, 29.  " Lud twój będzie dobrowolny w dzień zwycięstwa 
twego " .  - Ps. 110, 3.  " Aby wiązali pętami królów ich,  a szlachtę ich okowami żelaznymi,  tać 
jest sława wszystkich świętych jego " .  - Ps. 149, 8. 9. Prawda ubezwładnia błąd,  tak samo jak 
błąd ubezwładnia prawdę 
Na tysiąc lat =>  1000 - lecie. Papiestwo nazywa owe królestwo 1000 -  leciem,  które się 
rozpoczęło od Karola Wielkiego roku 799 i trwało do 1799 r. 

Obj.20: 3 W przepaść =>  miejsce ukryte,  tajemnicze.  
I zamknął go =>  Chrystus ma klucze - on zamyka a nikt nie otwiera.  
I położył nad nim pieczęć =>  przeszkadzając jego czynnościom.  
Nie zwodził narodów =>  w sposób w jaki są teraz zwodzeni. Aby uczynić ich próbę,  czyli sąd o 
wiele łatwiejszym aniżeli sąd,  którym byli sądzeni członkowie Kościoła i święci Ojcowie.  
Ma być rozwiązany =>  jak zło będzie ukrócone przez wymierzanie kary,  na czyniących 
nieprawość,  tak można przypuścić,  że zło będzie rozwiązane przez dozwolenie,  by ono  
uchodziło bezkarnie do czasu.  
Na krótki czas =>  prawdopodobnie 10 lat 2874 - 2883 R. P. Papiestwo twierdzi,  że ten czas jest 
teraz i rozpoczął się od 1799 r. 

Obj.20: 4 Widziałem trony =>  teraźniejszych ziemskich królestw.  
Był im dany =>  uznani za niegodnych dalszej egzystencji.  
Sąd =>  prawne potępienie.  
Pościnanych =>  istotnie działo się w wiekach średnich,  obecnie zaś w sposób więcej 
wyrafinowany. Którzy zaparli samych siebie,  którzy odcięli się,  odłączyli od wszystkich głów,  z 
wyjątkiem Chrystusa.  " Każdego męża głową jest Chrystus " .  - 1Kor. 11, 3.  
I królowali =>  to nasuwa na myśl,  że będzie ktoś taki nad którym będzie można panować.  
Bestii =>  papiestwo: jeden z tych systemów błędu,  które stanowią Babilon.  
Ani obrazowi jej =>  protestanckiej federacji.  
Nie przyjęli znamienia jej =>  bojaźni przychylności lub czci.  
Na czoła swe =>  zdolności umysłowe wierzenia jawne.  
Ożyli i królowali =>  otrzymali udział w nawracaniu świata.  
Tysiąc lat =>  w ciągu tego czasu cała ludzkość będzie sądzona,  czyli będzie na próbie 
otrzymania żywota wiecznego. 



______________________  
MANNA - 7 LISTOPADA 
-------- 
Chociaż to ścięcie jest figuralne, a nie literalne, ma jednak głębokie znaczenie. Ono oznacza nie 
tylko śmierć własnej woli każdego, lecz także odcięcie od wszystkich innych głów, rządów i 
prawodawców a także nie uznawanie innej głowy, niż Jezus, którego Bóg mianował Głową 
Kościoła, będącego Jego Ciałem, Głową każdego jego członka. To oznacza nie tylko odcięcie od 
wszystkich głów zorganizowanych religii i rządów, ale także zaprzestanie uznawania własnej 
głowy i woli, a przyjęcie w zamian zwierzchności oraz woli naszego Pana Jezusa. Jest to ta 
sama myśl, na którą zwraca nam uwagę Apostoł w Liście do Rzymian 6:3, gdzie oświadcza, że 
członkowie Maluczkiego Stadka byli ochrzczeni w Ciało Chrystusa, jako członkowie tego Ciała, 
pod kierownictwem jednej Głowy, Chrystusa, przez chrzest w Jego śmierć - przez pełne 
poświęcenie woli i zupełne składanie życia, wiernie, aż do śmierci.   
-------- 

Obj.20: 5 A inni itd. =>  wyrazy te nie znajdują się w najstarszych manuskryptach. Jednak jest to prawdą,  
że umarli nie odzyskają pełności utraconego życia,  aż się skończy 1000 lat naprawienia 
wszystkich rzeczy.  
To jest pierwsze =>  główne,  najważniejsze. 

Obj.20: 6 I święty ten =>  Chrystus,  Głowa i Ciało.  
Udział w pierwszym =>  najgłówniejszym.  
Zmartwychwstaniu =>  Kościoła przez które staje się on uczestnikiem Boskiej natury. Stan,  który 
wyobraża Świątnica Najświętsza.  
Mocy nie ma =>  będą nieśmiertelnymi,  śmierć dla nich jest niemożliwa.  
Będą kapłanami =>  Członkami Ciała Chrystusowego,  namaszczeni Duchem św. i mocą. 
Czynność kapłańska polega na pośredniczeniu i nauczaniu sprawiedliwości,  ściśle biorąc 
obejmuje w sobie uległość i przyszłe dzieło zbawienia.  
I będą królować =>   " Jeśli z Nim cierpimy,  z Nim też królować Będziemy " .  - 2Tym. 2, 12.  " 
Królować będą na ziemi " .  - Obj. 5, 10. Panować z Chrystusem nie można w tym życiu.  
Z Nim =>  Jako współdziedzice z Emanuelem. Królestwo Boże nie może nastąpić,  aż przyjdzie 
Król. 

Obj.20: 7 Z ciemnicy =>  aby wypróbować wierność wszystkich tych,  którzy zostali wyswobodzeni od 
grzechu i śmierci podczas 1000 - lecia. 

Obj.20: 8 I wynijdzie =>  możliwe,  że starać się będzie użyć dawnego kłamstwa,  że Bóg nie może 
doszczętnie zniszczyć tych,  którzy w swych sercach nie są w harmonii z Bogiem.  
Zwodzić narody =>  tych,  którzy otrzymali zupełną znajomość i doświadczenie,  a przeto 
dostatecznie uzdolnieni do wytrzymania próby.  
Liczba ich =>  będzie przy końcu wieku 1000 - lecia.  
Jak piasek morski =>  ziemia wtedy będzie zupełnie zaludniona. 

Obj.20: 9 I wstąpili =>  w wieku 1000 - lecia,  klasa kozłów. Posłuszni,  lecz tylko pod przemocą. Którzy 
nawet przy końcu 1000 - lecia nie nauczyli się miłować sprawiedliwości i nienawidzieć zła. 
Mający skłonność do grzechu,  pomimo pozornego posłuszeństwa. Przedstawia Żyda,  który 
złożywszy ofiarę spokojną,  dotknął się rzeczy nieczystej.  
Obóz świętych =>  Ojcowie święci,  którzy po 1000 - leciu może być,  że otrzymają stanowiska 
duchowe.  " Abrahama,  Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w królestwie " .  - Łuk. 13, 28. W 
ziemskiej fazie.  " Serca synów ku Ojcom " .  - Mal. 4, 6.  " Miasto ojców twoich. . . Książętami po 
wszystkiej ziemi " .  - Ps. 45, 17.  " Sędziów. . . jako przedtem byli " .  - Iz. 1, 26.  " Korzeń 
Isajego,  który stanie za chorągiew narodom " .  - Iz. 11, 10. Bramy królestwa -  " Otwórzcie 
bramy " .  - Iz. 26, 2.  " W pamięci wiecznej " .  - Ps. 112, 6.  " Jeruzalem,  które przynosi wesołą 
nowinę " .  Figurowani przez Kaatytów. - 4Moj. 3, 27. Figurowani przez zasłonę Mojżesza. 
Figurowani przez czerwoną jałowicę. Figurowani przez Jonatana,  przyjaciela Dawida. 
Figurowani przez Elizeusza po zabraniu Eliasza. Figurowani przez Mardocheusza. - Est. 2, 5.  " 
Bóg o nas coś lepszego przejrzał. " - Żyd. 11, 40.  
Zstąpił ogień =>  ogień jest użyty jako symbol zupełnego zniszczenia.  
I pożarł ich =>  odciął ich od reszty ludzi. 

Obj.20:10 A diabeł =>  system błędu i fałszu,  który się objawi przy końcu wieku 1000 - lecia. Nie jest on 
zaznaczony co do swego rodzaju,  lecz jest nazwany szatanem,  który jest jego podżegaczem>  
" Aby. . . Zniszczył tego,  który miał władzę śmierci,  to jest diabła "  - Żyd. 2, 14.  
Jezioro ognia =>  Gehenna. Wtóra śmierć,  zupełne zniszczenie.  
Gdzie bestia =>  papiestwo: jeden z tych systemów błędu,  które stanowią Babilon.  
Fałszywy prorok =>  inny jeszcze system błędu stanowiący Babilon,  Obraz Bestii.  



Będą męczeni =>  wielkie trudności i cierpienia ogarną tych,  którzykolwiek będą mieli łączność 
ze sprawami społecznymi finansowymi i religijnymi.  
Na wieki wieków =>  tak długo dopóki te systemy nie zostaną zniszczone. 

Obj.20:11 Tron wielki biały =>  czystość i sprawiedliwość.  " Tedy usiądzie na stolicy chwały Swojej i będą 
zgromadzone przezeń wszystkie narody "  na sąd.  - Mat. 25, 31. 32.  
Ziemia =>  teraźniejszy układ społeczny. Składa się z klas: wyższej średniej i niższej. Każda z 
nich stara się utrzymać na swym stanowisku przez uciemiężenie słabszych.  
I niebo =>  moce duchowych władz. 

Obj.20:12 Widziałem umarłych =>  całą ludzkość oprócz Kościoła 
Wielkich i małych =>  wysokich i niskich,  pokornych 
Księgi były otworzone =>  sprowadzając zupełną znajomość Prawdy 
Inna księga =>  pamiątka tych,  którzy przejdą przez próbę,  czyli przez sąd zadowalająco 
Księga żywota =>  która znaczy przyjaźń,  miłość,  błogosławieństwo. Bóg zachowuje pamiątkę 
o swoich przyjaciołach lecz nie dba o swych nieprzyjaciół 
Byli sądzeni =>  [krino],  próbowani,  doświadczani 
Co było napisano =>   " Słowo moje osądzi was w ostateczny dzień "  
W księgach =>  Biblii,  a nie w ustawach lub katechizmach 
Według uczynków swoich =>  to jest przeciwstawienie z teraźniejszym:  " niech ci się stanie 
jakoś uwierzył " . Chociaż w przyszłym wieku również bez wiary nie będzie możliwe podobać się 
Bogu. 

Obj.20:13 Którzy w nim byli =>  ludzie teraz nie znajdują się pod żadnym rygorem religijnym,  będą 
stopniowo wyprowadzani z tego stanu,  czyli z  " morza " . Gdy wszyscy w ten sposób będą 
wyprowadzeni,  wtedy  " morza więcej nie będzie "  .  
I śmierć =>  śmierć Adama 
I piekło =>  [hades],  unicestwienie,  ciemnica,  miejsce milczenia,  grób,  który teraz mówi o 
nadziei przyszłego żywota. 

Obj.20:14 I śmierć =>  do której się liczą: bóle,  cierpienia i różnego rodzaju słabości i niedoskonałości,  tak 
fizyczne jak umysłowe i moralne.  
I piekło =>  [hades],  wielkie więzienie,  grób,  w którym cały rodzaj ludzki wyczekuje 
zmartwychwstania 
Wrzucone =>  stopniowo,  począwszy od wieku 1000 - lecia,  aż do jego końca 
W jezioro ogniste =>  [gehenna],  zupełne wytracenie.  " A śmierci więcej nie będzie " .  
Wtóra śmierć =>  tak nazwana dla przeciwstawienia z pierwszą,  czyli śmiercią Adama. Chociaż 
diabeł,  śmierć i piekło mają być zniszczone jednorazowo,  to jednak śmierć ich nazywa się 
wtórą śmiercią,  ponieważ będzie ona wiecznie trwałą. 

Obj.20:15 A jeśli kto =>  przy końcu 1000 - lecia 
Nie był zapisany =>  okazał się niegodnym życia 
W jezioro ogniste =>  gehenna,  zupełne zniszczenie. 

Obj.21: 1 Widziałem niebo nowe =>  duchowe,  władza Chrystusa 
I ziemię nową =>  nowo zorganizowane społeczeństwo,  jako Królestwo Boże,  zbudowane na 
podstawie miłości i sprawiedliwości,  zamiast na samolubstwie i uciemiężeniu.  
Pierwsze niebo =>  oodnosi się do teraźniejszych rządów,  tak cywilnych jak i duchowych 
Pierwsza ziemia =>  obecny układ społeczny pod władzą szatana 
Morza już nie było =>  anarchii,  ponieważ  " obróci się ku tobie zgraja morska,  a moc narodów 
przyjdzie do ciebie " .  - Iz. 60, 5 

Obj.21: 2 Miasto święte =>  Rząd Chrystusowy 
Jerozolimę nową =>  nowe niebiosa,  Kościół w chwale i władzy królewskiej,  duchowy,  
niewidzialny dla ludzi,  jednak pełny władzy. Figurowana przez istotną Jerozolimę.  
Zstępującą =>   " Przyjdź Królestwo Twoje " . Królestwo już zstępuje i stopniowo przychodzi do 
władzy tak,  że ostatecznym wynikiem będzie wykonywanie woli Bożej tak jak to jest w niebie.  
Dla męża swego =>   " Bom was zaręczył jednemu mężowi,  abym mógł was przedstawić jako 
czyste dziewice Chrystusowi " .  - 2Kor. 11, 2. 

Obj.21: 3 Przybytek Boga =>  mieszkanie Boże,  Kościół uwielbiony.  
Między ludźmi =>  podczas naprawienia wszystkich rzeczy.  
Oni będą =>  staną się. 

Obj.21: 4 I Bóg =>  o,  co za błogie promienie błogosławieństwa płyną z tego wersetu! 
Otrze wszelką łzę =>  dzieło naprawienia będzie stopniowe,  według tego jak jest wyrażone w 
tych słowach.  
I śmierci nie będzie =>   " Śmierć i piekło wrzucone w jezioro ogniste " .  - Obj. 20, 14.  
Tam =>  w wieczności poza 1000 - leciem.  
Pierwsze rzeczy =>  panowanie szatana i śmierci.  



Przeminęły =>  gdy dzieło zmartwychwstania będzie dokończone. 

Obj.21: 5 Na tronie =>  władza i panowanie.  
Wszystko czynię =>  Rodzaj ludzki i wszystkie jego sprawy.  
Nowe =>  odnawiając,  przywracając to,  co było zginęło.  
Słowa te są =>  dla klasy Jana te słowa są prawdziwe,  zaś dla innych wydają się być 
niesprawiedliwymi,  jakby i Bóg był niewiernym. 

Obj.21: 6 I rzekł mi =>  przy zakończeniu wieku 1000 - lecia.  
Stało się =>  wielkie przedsięwzięcie dokonane.  
Koniec =>  upodobaniem Niebieskiego Ojca jest,  by Jego Jednorodzony Syn dokonał 
zupełnego dzieła odkupienia i naprawienia wszystkich rzeczy.  
Ja pragnącego =>  zwycięzcy wieku 1000 - lecia będą zawsze zależni od Boskiej opatrzności,  
która będzie zaopatrywała ich własne pragnienia.  
Wody życia =>  czysta jak kryształ,  prawda,  żywot wieczny,  prawo ciągłego istnienia. 

Obj.21: 7 Kto zwycięży =>  w ciągu 1000 - lecia.  
I (ja) =>  Chrystus.  
Będę mu Bogiem =>   " Bogiem Mocnym " .  
On mi będzie synem =>  Ja będą mu  " Ojcem Wieczności " . 

Obj.21: 8 Bojaźliwym =>  przy końcu 1000 - lecia.  
Niewiernym =>  którzy nie będą ufać Bogu.  
Bałwochwalcom =>  którzy cześć i chwałę przynależną Bogu,  oddają innym,  lub przywłaszczają 
sobie.  
Kłamcom =>  którzy nie miłują Prawdy,  nie szukają,  ani nie trzymają i nie bronią jej za jaką 
bądź cenę.  
Część w jeziorze =>  gehenna. Doszczętne zniszczenie.  
Ogniem i siarką =>   " Będą wygładzeni z ludu " . 

Obj.21: 9 Oblubienicę Baranka =>  która stanie się uczestniczką swego męża tak imienia jak i sławy. 
Wzniosła nauka o potędze Boga,  będąca przeciwieństwem do wszystkich teorii ewolucji. 

Obj.21:10 Górę wysoką =>  duchowa faza Królestwa. To pokazuje,  że wszyscy wpierw będziemy 
przemienieni  " pochwyceni. . . na spotkanie Pana "  (1Tes. 4, 17) zanim będziemy mogli widzieć 
Kościół,  Oblubienicę. Kiedy Janowi miała być ukazana Tajemnica - Babilon wielki,  
zaprowadzony był  " na puszczę " . Z tego możemy wyrozumieć,  że Jan,  który wyobraża 
Kościół czasu żniwa,  zanim mógł dojrzeć oczami wiary ono święte miasto,  czyli nowy rząd,  
zstępujący na ziemię,  musiał wpierw duchem wznieść się tak wysoko,  jak to było możliwe,  
ponad ziemską sferę,  ponad poziom światowych trosk.  
Święte Jeruzalem =>  Rząd Chrystusowy,  ustanowienie Królestwa Bożego,  którego figurą była 
Jerozolima. 

Obj.21:12 12 bram =>  dwanaście pokoleń Izraela,  które wyobrażali Ojcowie święci. 

Obj.21:14 12 gruntów =>  w Boskim planie i porządku rzeczy Apostoł ma znaczenie większe,  aniżeli 
jakikolwiek  " kamień żywy "  tj.  " Petros "  jest większy aniżeli  " Lithos " .  " Oczekiwał miasta 
mającego grunty " .  - Żyd. 11, 10.  
12 Apostołów =>   " Apostołów których był wybrał " .  - Dz. 1, 2. Których wyobrażali 12 synów 
Jakuba. Było ich tylko 12,  zatem bez następcówww.  " Spuścizna Apostolska "  jest zatem 
fałszem. 

Obj.21:16 Są równe =>  ono miasto jest doskonałe,  tak względem Boga jak i względem ziemi. 

Obj.21:18 Złoto czyste =>  Boskiego ustanowienia. 

Obj.21:19 Drogie kamienie =>  Pańskie klejnoty jakie przedstawiały 12 drogich kamieni,  które nosił 
Najwyższy Kapłan w napierśniku 

Obj.21:21 Złoto czyste =>  gościńce tego miasta są wszystkie z Boskiego naznaczenia. 

Obj.21:22 Przybytkiem Jego =>  Ojciec niebieski zawsze będzie wnętrzem świątyni,  tego przybytku 
wielkiego,  którego On przeznaczył,  by był dla świata błogosławieństwem. 

Obj.21:23 Miasto =>  klasa Królestwa w chwale.  
Aby świeciły =>  Kościół tak będzie napełniony chwałą Bożą,  że od niego,  jak od słońca 
sprawiedliwości będzie pochodziła światłość chwały Bożej,  która będzie leczyć i błogosławić 
świat.  
Ani Słońca =>  opowiadania Ewangeliii.  
Ani Księżyca =>  światła Prawa Zakonu. 

Obj.21:24 I narody zbawione =>  słów tych nie ma w najstarszych manuskryptach. Jako dowód,  że te 
słowa są dodane może posłużyć to,  że narody zbawione przestaną być narodami,  lecz staną 
się częścią jednego narodu świętego,  Królestwa Bożego.  
W światłości jego =>  otrzymają światło od Kościoła.  " Tedy sprawiedliwi lśnić się będą jako 
słońce " .  - Mat. 13, 43.  " Szczęśliwszą jest rzeczą dawać niżeli brać " .  - Dz. 20, 35.  



Królowie =>  szczególnie Ojcowie święci,   " Książęta po wszystkiej ziemi " . Kiedy przy końcu 
1000 - lecia rodzaj ludzki dojdzie do doskonałości,  wówczas będzie mu dana zupełna władza 
nad ziemią,  jak było pierwotnie zamierzone. Każdy człowiek będzie władcą,  królem.  
Wniosą do niego chwałę =>  uznając Królestwo niebieskie przez oddanie chwały,  
dziękczynienie,  czci i posłuszeństwa,  jako Bożemu narzędziu.  
I cześć =>  te słowa nie znajdują się w starych manuskryptach. 

Obj.21:25 Bramy jego =>  Ojcowie święci,  za których przyczyną będą mogli wejść do Królestwa.  
Nocy tam nie będzie =>  nie będzie tam panowania grzechu i śmierci. 

Obj.21:26 I cześć =>  te słowa nie znajdują się w starych manuskryptach. 

Obj.21:27 I nie wejdzie =>  zawartość tego wersetu jest napisana dla napomnienia Kościoła.  
Nieczystego =>  dla braku ducha miłości.  
Którzy są napisani =>  w niebie. 

Obj.22: 1 Rzekę czystą =>  niezmąconą tradycjami i fałszywymi naukami. M. St. posiadając ducha swego 
Pana i źródło wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Gdy te źródła będą zgromadzone na 
początku 1000 - lecia,  stanowić będzie rzekę. Takiej rzeki płynącej w czasie obecnym jeszcze 
nie ma.  
Woda żywota =>  Prawda,  która sprowadzi posiadanie żywota wiecznego. Poselstwo Pańskie tj. 
błogi wpływ jaki spłynie na ludzkość od uwielbionego Chrystusa.  
Z tronu =>  władzy i rządu. 

Obj.22: 2 Drzewo żywota =>  M. St.  
I liście =>  wyznania,  nauki.  
Ku uzdrowieniu =>  w czasie naprawienia wszystkich rzeczy.  
Narodów =>  grzeszny świat,  a nie Kościół. 

Obj.22: 3 Przeklętego =>  gdy szatan będzie zniszczony. Ci,  którzy przyjdą do harmonii z Bogiem przez 
Pośrednika,  nie będą więcej przeklęci. Był czas,  w którym przekleństwa nie było,  był czas,  w 
którym przekleństwo przyszło,  czas jego trwania i czas,  w którym ono będzie usunięte. 

Obj.22: 4 Ujrzą oblicze Jego =>  nie będzie tam więcej przeszkody do łaski i miłości Ojcowskiej,  ani 
żadnego zaćmienia.  
Na czołach ich =>  władze umysłowe. 

Obj.22: 5 Nocy tam nie będzie =>  panowania grzechu i śmierci.  
Światłości słonecznej =>  opowiadania Ewangeliii.  
I będą =>  zwycięzcy 1000 - lecia.  
Królować =>  nad Rajem przywróconym.  
Na wieki wieków =>   " Wszystkoś poddał pod nogi jego,  owce i woły wszystkie,  nadto i 
zwierzęta polne,  ptactwo niebieskie i ryby morskie " . Ps. 8, 7. 8. 

Obj.22: 7 Przychodzę wkrótce =>  dając do zrozumienia,  że kiedy nadszedł czas,  księga Objawienia 
może być zrozumiana. Przychodzimy do przekonania,  że wtóre przyjście Chrystusa i 
ustanowienie Jego Królestwa są na czasie. 

Obj.22: 8 I ja Jan =>  Przedstawia Kościół czasu żniw W. Ew.  
Anioła =>  osobliwy posłaniec przeznaczony od Pana,  aby opowiadał poselstwo Teraźniejszej 
Prawdy.  " Błogosławiony on sługa " .  - Mat. 24, 46.  " Anioła zboru Laodycejskiego " .  - Obj. 3, 
14.  " Męża towarzysza mego " .  - Zach. 13, 7. Figuralnie przedstawiał król Jozjasz. 

Obj.22: 9 Patrz,  abyś tego nie czynił =>  nie czcij mnie,  ja nie jestem autorem tego planu.  
Współsługa twój =>  a nie Pan i Mistrz.  
I braci twoich =>  współsługa.  
Proroków =>  prawdziwych nauczycieli,  czyli tych,  których Bóg używa jako narzędzia mówcze.  
I tych =>  i współsługi tych.  
Bogu oddaj pokłon =>  który jest źródłem,  z którego pochodzi wszystko światło i 
błogosławieństwo. 

Obj.22:10 Nie pieczętuj słów =>  gdy przyjdzie czas,  aby księga Objawienia,  była zupełnie wyrozumianą,  
wówczas Kościół nie ma tego ukrywać. 

Obj.22:11 Niech się jeszcze plugawi =>  zwiastowanie poselstwa Teraźniejszej Prawdy nie jest zamierzone 
by nawrócić świat.  
Jeszcze czyni sprawiedliwość =>  Teraźniejsza Prawda jest przeznaczona jedynie dla tych,  
którzy skłonni są ku sprawiedliwości. 

Obj.22:12 Zapłata moja ze mną =>  nie będzie prędzej dana,  aż powrócę. 

Obj.22:13 I koniec =>  bezpośredniego stworzenia Bożego. 

Obj.22:14 Przykazania Jego =>   " To jest przykazanie Jego,  abyśmy miłowali jedni drugich " .  - 1Jan. 3, 
23.  
Weszli bramami =>  z przyczyny Ojców świętych,  wszyscy będą mogli wejść do Królestwa.  
Do miasta =>  Królestwa Bożego. 



Obj.22:15 Zewnątrz zaś psy =>  próżniacy - rozsiewacze duchowej zarazy,  samoluby,  którzy kąsają i 
pożerają,  zdradziecko wyczekują by oszukać. To oodnosi się do psów włóczących się po 
Palestynie w stanie dzikim i są tam zarazą. Nie jest tu mowa o faworytach w domu chowanych,  
o których Pan wspomina,  gdy uczynił uwagę do córki kobiety Chananejskiej.  
Zabójcy =>  nienawidzący braci. 

Obj.22:16 Jam jest korzeń =>  początek,  źródło życia,  przez kupno Dawidowych praw do życia. Nie jest to 
więcej latorostka z korzenia Isajego i Dawidowego.  
I ród =>  z linii Natana. 

Obj.22:17 Oblubienica =>  Oblubienica nie może powiedzieć przyjdź,  dopóki nie stanie się Oblubienicą. 
Ona nią będzie po weselu Baranka.  
I kto pragnie =>  ktokolwiek przyjmie. W czasie 1000 - lecia woda żywota nie będzie w nikogo 
wmuszana. Teraz jest tak,  że:  " Żaden do mnie przyjść nie może,  jeśli go Ojciec mój,  który 
mnie posłał nie pociągnie " .  - Jan. 6, 44.  
Wodę żywota =>  błogosławieństwa Restytucji,  Prawdę czystą jak kryształ.  
Darmo =>   " Nuż wszyscy pragnący pójdźcie do wód i wy którzy nie macie pieniędzy " .  - Iz. 55, 
1. 

Obj.22:20 Przyjdę wkrótce =>  to pokazuje,  że wtóre przyjście Chrystusa Pana miało nastąpić po 
Zielonych  Świątkach i po zburzeniu Jerozolimy. Dlatego,  że Jan pisał te rzeczy długo potem,  
gdy oba te wydarzenia minęły. 

 


