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GDY PAN JE ZUS po raz pierw szy po wie dział
te sło wa, „wa dzi li się Ży dzi mię dzy so bą, mó -

wiąc: Ja koż Ten mo że nam dać cia ło swo je ku je -
dze niu? Wie le ich te dy z uczniów Je go, sły sząc to
mó wi li: Twar da to mo wa, któż jej słu chać mo że?”
(w.52,60). „Od te go cza su wie lu uczniów Je go ode -
szło, a wię cej z Nim nie cho dzi li” (w.66). Po dob ne
spo ry i nie zro zu mie nie na ten te mat wy stę pu ją
przez ca ły Wiek Ewan ge lii, aż do dzi siej sze go dnia.
Dla te go wła ści we bę dzie,
gdy od naj dzie my praw -
dzi we zna cze nie słów na -
sze go Pa na. Uczy ni my to,
roz wa ża jąc naj pierw, cze -
go Je zus nie miał na my śli.

NIE WIE CZE RZA 
PAŃ SKA

Je zus nie mó wił tu taj
o ob cho dze niu Wie cze rzy
Pań skiej ani o „usłu dze ko -
mu nii”, jak czę sto twier dzą
róż ne ko ścio ły. Nie któ rzy
mó wią nam, że ten frag -
ment Pi sma Świę te go ma
zwią zek z za rzą dze niem
sa kra men tu Wie cze rzy
Pań skiej; lecz na le ży zwró -
cić uwa gę, że nasz Pan wy -
po wie dział te sło wa po -
nad rok wcze śniej
przed usta no wie niem Wie -
cze rzy Pań skiej w gór nym
po ko ju, w przed dzień
Swe go ukrzy żo wa nia. Za -
tem Je zus w tych sło wach
nie miał na my śli ob cho dze nia Wie cze rzy Pań skiej.

NIE KA NI BA LIZM 

Nasz Pan nie opo wia dał się za po nu rą, fa tal ną
i de mo ra li zu ją cą po gań ską prak ty ką ka ni ba li zmu,
któ ra za wie ra się w li te ral nym spo ży wa niu ludz kie -
go cia ła i li te ral nym pi ciu ludz kiej krwi, choć nie któ -
rzy z Je go słu cha czy przyj mu jąc te sło wa li te ral nie,
mo gli po tknąć się o ta ką myśl i dla te go sło wa Je zu -

sa na zwa li „twar dą mo wą”. Z pew no ścią by li
wstrzą śnię ci na myśl o tym! Po nie waż na wet w od -
nie sie niu do niż szych zwie rząt Bóg w 1 Moj. 9:4 na -
ka zał: „Wszak że mię sa z du szą je go, któ ra jest krew
je go, jeść nie bę dzie cie”. Po nad to za bro nił te go
w 3 Moj. 17:10: „A kto by kol wiek z do mu izra el -
skie go al bo z przy chod niów, któ rzy go ść mi by li by
mię dzy ni mi, jadł krew ja ką, po sta wię roz gnie wa -
ną twarz Swą prze ciw ko czło wie ko wi krew je dzą -

ce mu, i wy gła dzę go z po -
środ ku lu du je go” (w.11-
14). Nic dziw ne go, że ci,
któ rzy sło wa Je zu sa zro zu -
mie li ja ko li te ral ne je dze -
nie Je go cia ła i pi cie Je go
krwi i któ rzy nie by li skłon -
ni wię cej py tać, od wró ci li
się z nie sma kiem, a być
mo że wie lu z nich od czu ło,
że bę dąc po słusz ni Bo gu,
nie mo gą mieć nic wspól -
ne go z Je zu sem i z tym, co
wy da wa ło im się nie do -
zwo lo ny mi i nie roz sąd ny -
mi na uka mi. Lecz oczy wi -
ście nasz Pan nie uczył ka -
ni ba li zmu!

NIE MSZA

Je zus nie uczył o li -
te ral nym je dze niu Swe go
cia ła i pi ciu Swo jej krwi
w spo sób, o ja kim nie któ -
rzy twier dzą, że od by wa się
w ofie rze mszy, w wiel kim,
ha nieb nym błę dzie, któ ry

uczy nił pa pie stwo „obrzy dli wo ścią spu sto sze nia”
(Mat. 24:15; Dan. 11:31; 12:11 – po dal sze wy ja śnie -
nie od sy ła my do to mu Przyjdź Kró le stwo Two je,
rozdz. II -IV). Msza jest ce re mo nią, w któ rej ka płan
sto jąc przed oł ta rzem, bie rze do rę ki ma ły opła tek
i pod no si go w kie run ku nie ba, mó wiąc po ła ci nie
– „Hoc est cor pus meum”  - „To jest cia ło mo je”. Utrzy -
mu je się, że gdy ka płan wy po wia da te ła ciń skie
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K R E W  I C I A Ł O  J E Z U S A
„I rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała

Syna człowieczego i pili krwi Jego, nie macie żywota w sobie. Kto je ciało moje a pije krew moją,
ma żywot wieczny, a ja go wzbudzę w on ostateczny dzień” (Jana 6:53,54).
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sło wa, w wy ni ku spe cjal nych pre ro ga tyw i mi stycz -
nej mo cy od Bo ga, opła tek mo men tal nie zmie nia się
w rze czy wi ste cia ło Pa na Je zu sa, choć na dal wy -
glą da jak opła tek. Po do ko na niu te go rze ko mo cu -
dow ne go ak tu trans sub stan cja cji, ka płan bie rze
opła tek i ła mie go (twier dzi się, że Je zus jest tym sa -
mym ofia ro wa ny na no wo), kła dąc je go ka wał ki
na ję zy ki tych, któ rzy klę czą przed oł ta rzem, po -
wta rza jąc: „Nie chaj to cia ło Chry stu sa Pa na za cho -
wa two ją du szę do ży cia wiecz ne go. Amen”.

Uwa ża się, że spo ży wa nie opłat ka przez uczest -
ni ka mszy jest li te ral nym je dze niem rze czy wi ste go
cia ła Je zu sa. Wi no, któ re go uży wa ją, jest trak to -
wa ne po dob nie i rze ko mo prze mie nia się w krew
Je zu sa, choć wciąż wy glą da jak wi no. Pi cie wi -
na jest dla nich li te ral nym pi ciem rze czy wi stej krwi
Je zu sa. Tak więc uczest ni czą cy są oszu ka ni my -
śląc, że spo ży wa ją li te ral ne cia ło oraz pi ją li te ral ną
krew Sy na czło wie cze go i ma ją w nich ży cie!

Na uka o trans sub stan cja cji sta ła się w koń cu
do gma tem w ko ście le rzym skim. W I Ka no nie So -
bo ru Try denc kie go czy ta my: „Je śli kto kol wiek za -
prze cza, że cia ło i krew ra zem z du szą i bo sko ścią
na sze go Pa na Je zu sa Chry stu sa, a za tem ca ły Chry -
stus, jest na praw dę, rze czy wi ście, ma te rial nie za -
war ty w sa kra men cie Naj święt szej Eu cha ry stii
i mó wi, że On jest w nim tyl ko ja ko znak lub ja ko
sym bol czy też po zor nie, niech ta ka jed nost ka bę -
dzie prze klę ta”. 

Po niż szy cy tat wzię ty z Rzym sko ka to lic kie go
Ka te chi zmu De har be go (s. 263,265,288), mó wi sam
za sie bie: „Ofia ra Mszy zo sta ła usta no wio na przez
Je zu sa Chry stu sa, kie dy pod czas Ostat niej Wie cze -
rzy ofia ro wał Sie bie pod po sta cią chle ba i wi -
na Swe mu Nie biań skie mu Oj cu i na ka zał Swym
Apo sto łom, aby od tąd ce le bro wa li tę Je go ofia rę”.

„Msza jest wiecz ną Ofia rą No we go Przy mie rza,
w któ rym Chry stus, nasz Pan, ofia ru je Sie bie przez
rę ce ka pła na, w bez kr wa wy spo sób, Swe mu Nie -
biań skie mu Oj cu pod po sta cią chle ba i wi na, tak
jak kie dyś ofia ro wał Sa me go Sie bie na krzy żu
w spo sób krwa wy. Ofia ra Mszy jest za sad ni czo tą
sa mą Ofia rą, co ta na krzy żu; róż ni ca tkwi je dy nie
w spo so bie ofia ro wa nia, po nie waż w obu ofia rach
jest ten sam Naj wyż szy Ka płan, któ ry ofia ru je, i ta
sa ma Ofia ra, któ ra jest ofia ro wa na – mia no wi cie Je -
zus Chry stus, nasz Pan; i po nie waż w Ofie rze
Mszy, jest upa mięt nia na i kon ty nu owa na ofia ra,
któ rą Chry stus zło żył z Sa me go Sie bie Oj cu,
na krzy żu, za nas... Dzię ki niej uzy sku je my od Bo -
skie go mi ło sier dzia (1) Ła ski skru chy i po ku ty
do prze ba cze nia grze chów i (2) Od pusz cze nie do -
cze sne go, za słu żo ne go ka ra nia za grze chy... Do -
cze sne ka ra nie na leż ne za na sze grze chy jest tym

ka ra niem, któ re mu si my po nieść tu taj na zie mi lub
w czyść cu”. Wy raź nie do strze ga my, że Pa pie stwo
usta no wi ło fał szy wą lub ha nieb ną ofia rę oraz li te -
ral ne spo ży wa nie jej w miej sce jed nej, wiecz nej,
zu peł nej i ni gdy nie po trze bu ją cej po wta rza nia
ofia ry „Ba ran ka Bo że go, któ ry gła dzi grzech świa -
ta” (Ja na 1:29) raz na za wsze (Żyd. 10:10), i na sze -
go spo ży wa nia jej przez wia rę. Z punk tu wi dze nia
mszy, jak jest ona prak ty ko wa na w ko ście le rzym -
sko  i gre ko ka to lic kim oraz an gli kań skim (epi sko -
pal nym), Chry stus by wa ofia ro wa ny na no wo i co -
dzien nie li te ral nie spo ży wa ny na ca łym świe cie.

Msza jest po ka za na w Bi blii ja ko obrzy dli wość
w oczach Bo ga, po nie waż ona znie wa ża i lek ce -
wa ży fakt stwier dzo ny w Bi blii, że „Chry stus wię -
cej nie umie ra”, oraz że „jed ną ofia rą do sko na ły mi
uczy nił na wie ki tych, któ rzy by wa ją po świę ce ni”
(Rzym. 6:9,10; Żyd. 10:14). Msza su ge ru je nie wy -
star czal ność wiel kiej Oku po wej ofia ry Chry stu sa
przez twier dze nie, że w mszy Chry stus mu si być
ofia ro wa ny po now nie oraz świad czy prze ciw Je go
zdol no ści, by „do sko na le zba wić... tych, któ rzy
prze zeń przy stę pu ją do Bo ga, za wsze ży jąc, aby
orę do wał za ni mi” (Żyd. 7:25). 

NIE LI TE RAL NE SPO ŻY WA NIE

Osta tecz nie, w na szym wer se cie Je zus nie uczył
o li te ral nym spo ży wa niu Je go cia ła i li te ral nym pi -
ciu Je go krwi w żad nym te go sło wa zna cze niu. Je -
go wy po wiedź nie po win na być trak to wa na ja ko
od no szą ca się do li te ral ne go je dze nia i pi cia! Więk -
szość Je go słów by ła ob ra zo wa i sym bo licz na. Pan
sto so wał wie le po rów nań, prze no śni i in nych fi gur
re to rycz nych dla zi lu stro wa nia prawd, któ re pra -
gnął prze ka zać, po dob nie jak sym bo licz ne wy ra że -
nia wy stę pu ją w ca łej Bi blii, włą cza jąc w to wie le
okre śleń ma ją cych zwią zek z dzia ła niem. Tym spo -
so bem je ste śmy za chę ca ni, by „cho dzić w świa tło -
ści” (Efez. 5:8; Ja na 12:35), by „przez cier pli wość
biec w za wo dzie” (Żyd. 12:1), by „bo jo wać do bry
bój wia ry” (1 Tym. 6:12; 1 Kor. 9:26), by szcze pić
i pod le wać (1 Kor. 3:6), by bu do wać (1 Kor. 3:12)
itp. Oczy wi ście nasz Pan nie miał na my śli LI TE -
RAL NE GO cho dze nia, bie ga nia, bo jo wa nia itp.,
w tych przy kła dach, lecz użył tych słów SYM BO -
LICZ NIE. Po dob nie, kie dy Je zus w na szym wer se -
cie mó wił o je dze niu Swe go cia ła i pi ciu Swej krwi,
nie miał na my śli LI TE RAL NE GO spo ży wa nia Je -
go cia ła i LI TE RAL NE GO pi cia Je go krwi. Co za tem
miał na my śli? 

PRZY SWA JA NIE ZA SŁU GI PRZEZ WIA RĘ 

Spo ży wa nie cia ła Sy na czło wie cze go i pi cie Je -
go krwi przez ko go kol wiek, ozna cza wie rze nie,
przyj mo wa nie i przy swa ja nie dla sie bie przez wia -
rę za słu gi i war to ści znaj du ją cej się w ofia ro wa -
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nym do sko na łym czło wie czeń stwie Je zu sa, w Je go
pra wie do ży cia i zwią za nych z nim pra wach ży cio -
wych, któ rych On zrzekł się w śmier ci na ko rzyść
Ada ma i je go ro du, od da jąc je „za ży wot świa ta”
(Ja na 6:51). Oj ciec Adam, stwo rzo ny na ob raz Bo -
ga na ludz kim po zio mie, miał do sko na łe cia ło i ży -
cie oraz pra wo do ludz kie go ży cia wraz z po łą czo -
ny mi z nim pra wa mi ży cio wy mi – skła da ją cy mi
się z do sko na łe go śro do wi ska (ra ju), po wie trza,
żyw no ści, schro nie nia, po go dy, zdro wia, do bro -
by tu, spo łecz no ści z Bo giem i bliź ni mi, pa no wa nia
nad zie mią i jej pra wa mi oraz zwie rzę ta mi, a tak -
że przy wi le ju roz mno że nia do sko na łe go ludz kie -
go ro du. Za cho wa nie tych bło go sła wieństw przez
Ada ma by ło za leż ne od wa run ku – po słu szeń stwa.
W tej spo łecz no ści Bo ga z Ada mem ist nia ło przy -
mie rze (Oz. 6:7, RV) i tak dłu go, jak Adam za cho -
wy wał swo ją część te go przy mie rza, Bóg kon ty -
nu ował udzie la nie mu wszyst kich praw i przy wi -
le jów, któ re ja ko dar otrzy mał przy stwo rze niu.
Adam utra cił swą eg zy sten cję i wszyst kie swe pra -
wa dla sie bie i przez swe zdol no ści roz rod cze dla
swe go ro du przez nie po słu szeń stwo (Rzym. 5:12-
14). Dla te go nie był w sta nie spło dzić ro du do sko -
na łych istot, bę dą cych w har mo nii z Bo giem i ma -
ją cych przy wi lej wiecz ne go ży cia; je go po tom stwo
by ło ta kie jak on – umie ra ją ce, nie zdol ne do wiecz -
ne go ży cia. W Bo skim pla nie ko niecz na sta ła się
ofia ra oku pu – ktoś z do sko na łym ludz kim cia łem
i ży ciem oraz pra wem do ludz kie go ży cia i zwią za -
ny mi z nim pra wa mi ży cio wy mi mu siał za jąć miej -
sce Ada ma i po nieść śmierć ja ko okup za nie go, by
uwol nić i uspra wie dli wić je go oraz ludz kość z pier -
wot ne go wy ro ku śmier ci.

Nie moż na by ło zna leźć ni ko go z lu dzi, kto był -
by do sko na ły i mógł by dać Bo skiej Spra wie dli wo -
ści okup za swe go bra ta (Ps. 49:8) – gdyż wszy scy
by li grzesz ni ka mi, po zba wio ny mi chwa ły, do sko -
na ło ści, któ rą Bóg uzna je ja ko pod sta wę do wiecz -
ne go ży cia (Rzym. 3:23). Aby speł nić te wy ma ga nia
Bóg przed sta wił ofer tę Swe mu Sy no wi, któ rą On
chęt nie, z za do wo le niem przy jął i dla wy sta wio nej
przed Nim ra do ści (Żyd. 12:2) umarł, „spra wie dli -
wy za nie spra wie dli wych, aby nas przy wiódł
do Bo ga, umar twio ny bę dąc w cie le” – ja ko do sko -
na ła ludz ka isto ta, okup (rów no waż na ce na)
za Ada ma i je go ro dzaj, któ ry znaj do wał się w je go
zdol no ściach roz rod czych, gdy on zgrze szył (1 Pio -
tra 3:18, KJV; Mat. 20:28; 1 Tym. 2:6; Żyd. 2:9). Za -
tem cia ło Je zu sa, Je go ludz ka na tu ra, zo sta ło da ne
za Ada ma i je go ro dzaj, czy li za ży cie świa ta, aby
świat ludz ko ści mógł być uwol nio ny spod wy ro ku
śmier ci. Kie dy nasz Pan za pro sił nas do spo ży wa nia
Je go cia ła i pi cia Je go krwi, przed sta wił tę kwe stię
w sym bo licz nej for mie, któ ra jest pięk na w swej

pro sto cie i peł na zna cze nia, gdy ją zro zu mie my.
Sym bo licz ne spo ży wa nie Je go cia ła i pi cie Je go krwi
mu si być in dy wi du al ną spra wą dla tych wszyst -
kich, któ rzy bę dą ko rzy stać z Je go ofia ry. Je dze nie
i pi cie przed sta wia przy swa ja nie przez wia rę. Kie -
dy ktoś do cho dzi do zro zu mie nia fak tu od ku pie nia,
któ re jest w Je zu sie, szcze rze wie rzy w nie, przy bli -
ża się do Bo ga w mo dli twie i przez wia rę przyj mu -
je od pusz cze nie swych grze chów i po jed na nie z Bo -
giem, to czy niąc tak, sym bo licz nie spo ży wa cia ło
Sy na czło wie cze go i pi je Je go krew – nie Je go cia ło
w zna cze niu mię śni, tłusz czu i ko ści lub Je go krew
w zna cze niu krwi nek itp., lecz Je go cia ło i krew
w zna cze niu Je go czło wie czeń stwa, z je go pra wem
do ży cia i pra wa mi ży cio wy mi. Jed nym z li te ral -
nych zna czeń „cia ła i krwi” jest ludz ka na tu ra, czło -
wie czeń stwo (Mat. 16:17; 1 Kor. 15:50; Żyd. 2:14).
Ten, kto sym bo licz nie spo ży wa i uczest ni czy w bło -
go sła wień stwach i ko rzy ściach wy ni ka ją cych z ofia -
ry li te ral ne go cia ła i krwi Je zu sa, przy swa ja so bie Je -
go czło wie czeń stwo w ce lu zba wie nia. 

Re zul ta tem ta kie go spo ży wa nia i pi cia przez
wia rę jest przy swa ja nie so bie przez wia rę wszyst -
kich bło go sła wieństw i przy wi le jów, któ re nasz
Pan po sia dał ja ko do sko na ły czło wiek; to ozna cza
na sze uspra wie dli wie nie, na sze po kre wień stwo
z Bo giem ja ko tych, któ rych grze chy zo sta ły ła ska -
wie prze ba czo ne lub przy kry te i któ rzy ma ją ra -
dość, po kój i spo łecz ność z Bo giem, przez wia rę
w Oku po wą ofia rę Je zu sa. Po win ni śmy nie ustan -
nie jeść i pić, aby śmy by li co raz moc niej si – po win -
ni śmy co raz bar dziej przy swa jać so bie wspa nia łe
bło go sła wień stwa i przy wi le je, po kre wień stwa
i Bo skie ła ski, któ re na le ża ły do na sze go Pa na, lecz
któ rych On zrzekł się na na szą ko rzyść oraz na ko -
rzyść wszyst kich człon ków ro du Ada ma.

WIE CZE RZA PAŃ SKA 

Jak już wspo mnie li śmy, je dze nie i pi cie w na -
szym wer se cie ozna cza wie rze nie. Wie my to, po -
nie waż Je zus po rów nu je je dze nie i pi cie z wie rze -
niem w Ew. Ja na 6 (w.40,47; po rów naj z w.35, 50-
59); po nie waż każ de z nich – sym bo licz ne spo ży -
wa nie i pi cie i li te ral ne wie rze nie – spro wa dza
na te go, któ ry to czy ni, ten sam re zul tat – wiecz ne
ży cie. Ta kie ob ra zo we je dze nie i pi cie sym bo li zu -
je my w Wie cze rzy Pań skiej, w któ rej zła ma ny
chleb przede wszyst kim przed sta wia do sko na łe
czło wie czeń stwo na sze go zmar łe go Pa na, a płyn -
ny owoc wi no ro śli, prze la ną krew na sze go Pa na.
Na sze spo ży wa nie chle ba w Wie cze czy Pań skiej
re pre zen tu je na szą wia rę przy swa ja ją cą czło wie -
czeń stwo Je zu sa w je go do sko na ło ści, a na sze pi cie
owo cu wi no ro śli re pre zen tu je na szą wia rę przy -
swa ja ją cą so bie Je go pra wo do ży cia i zwią za ne
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z nim pra wa ży cio we, któ rych Pan zrzekł się dla
nas w śmier ci (Mat. 26:26-28; Mar. 14:22-24). 

IN NY DO WÓD 
Wy ka za li śmy już, że Je zus w na szym wer se cie

nie miał na my śli ob -
cho dze nia Wie cze rzy
Pań skiej. In nym do -
wo dem wska zu ją -
cym na to sa mo jest,
że gdy by Ew. Ja na
6 mó wi ła o Wie cze rzy
Pań skiej do wo dzi ło -
by to, że każ dy, kto
nie uczest ni czy w niej
bę dzie stra co ny,
a każ dy uczest ni czą -
cy zo sta nie zba wio ny
(w.51,53,54,58). Oczy -
wi ście wie lu z tych,
któ rzy nie uczest ni -
czy li w Wie cze rzy
Pań skiej bę dzie zba -
wio nych, a nie któ rzy
uczest ni czą cy w niej
zgi ną. Ja ki za tem jest
tu taj zwią zek? Jest on
na stę pu ją cy: Wia ra
przy swa ja ją ca do sko -
na łe czło wie czeń stwo
na sze go Pa na (sym bo licz nie przed sta wio na ja ko
je dze nie Je go cia ła) i Je go pra wo do ludz kie go ży -
cia z je go pra wa mi ży cio wy mi (sym bo licz nie
przed sta wio na ja ko pi cie Je go krwi) jest rze czy wi -
sto ścią i to wła śnie do niej od no si się Ew. Ja na 6,
pod czas gdy ta kie ob ra zo we je dze nie i pi cie jest
sym bo li zo wa ne przez spo ży wa nie chle ba i pi cie
kie li cha w Wie cze rzy Pań skiej. Zwią zek mię dzy
ni mi jest ta ki, że Ew. Ja na 6 po da je nam rze czy wi -
stość, na to miast Wie cze rza Pań ska po da je nam
sym bol tej rze czy wi sto ści. 

Wła śnie tak, jak Wie cze rza Pań ska w ła ma niu
chle ba i prze la niu owo cu wi no ro śli przed sta wia
śmierć Chry stu sa – ofia rę Oku pu, tak do ofia ry
Oku pu bez po śred nio od no si się Ew. Ja na 6 i ona
mu sia ła być zło żo na i po zo stać zło żo na, w tym
ce lu, by Chry stus nie uży wał Swe go czło wie czeń -
stwa i wszyst kie go, co się z nim wią że, dla Sie bie,
lecz by ono mo gło być udo stęp nio ne nam
do przy swa ja nia ra zem z Je go ży ciem, pra wem
do ży cia oraz pra wa mi ży cio wy mi. Tak dłu go,
do pó ki nasz Pan miał je dla Swe go wła sne go
użyt ku, one nie mo gły zo stać udo stęp nio ne ja ko
ce na kup na Ko ścio ła lub świa ta, a w re zul ta cie te -
go ja ko sym bo licz ny po karm w ce lu uzy ska nia
wiecz ne go ży cia. 

JE ZUS, CHLEB ŻY WY

W Ewan ge lii Ja na 6:51 Je zus wy ja śnił: „Jam jest
chleb on ży wy, któ ry z nie ba zstą pił: je śli by kto
jadł z te go chle ba, żyć bę dzie na wie ki; a chleb, któ -

ry ja dam, jest cia ło
mo je, któ re ja dam
za ży wot świa ta”.
Przez da nie Swe go
cia ła za ży cie świa ta,
Pan miał na my śli, że
On od dał, czy li ofia -
ro wał, Swą do sko na -
łą (po zba wio ną kwa -
su) ludz ką na tu rę,
aby świat mógł uzy -
skać do sko na łą ludz -
ką na tu rę („to, co zgi -
nę ło”, Mat. 18:11)
przez przy ję cie Je go
ofia ry i przy swa ja nie
(je dze nie) Je go ludz -
kich praw i do sko na -
ło ści, do bro wol nie
od da nych na je go ko -
rzyść. Ten chleb jest
za pew nio ny dla
wszyst kich, któ rzy
przy bli ża ją się do Bo -
ga w wy zna czo ny

przez Nie go spo sób i któ rzy pra gną być przy wró -
ce ni do pier wot ne go sta nu. Ten chleb mu si być
przy ję ty, przy swo jo ny i do ce nio ny (prze tra wio -
ny du cho wo), za nim ko mu kol wiek przy nie sie ko -
rzyść czy to dla wy bra nych w Wie ku Ewan ge lii,
czy też w „przy szłym wie ku” – Wie ku Ty siąc le cia,
dla świa ta. Wszy scy, któ rzy od zy ska ją to, co by ło
utra co ne, mu szą przy jąć Okup i ja ko re zul tat te go
uzy skać re sty tu cję, przy wró ce nie do ludz kiej do -
sko na ło ści. Ta re sty tu cja zo sta ła udzie lo na wie -
rzą cym w Wie ku Ewan ge lii w spo sób po czy ta ny,
a w Wie ku Ty siąc le cia zo sta nie udo stęp nio na dla
świa ta ludz ko ści. 

Przez wy ra że nie: „Chleb, któ ry ja dam, jest cia -
ło mo je, za ży cie świa ta” (Ja na 6:51, ARV), Pan Je -
zus miał na my śli dwie rze czy: (1) udzie le nie przez
Nie go do sko na łe go czło wie czeń stwa i ży cia z pra -
wem do ży cia i pra wa mi ży cio wy mi w ce lu udo -
stęp nie nia ich do póź niej sze go kup na ludz ko ści. Je -
go ludz kie ży cie mu sia ło zo stać zło żo ne i nie ode -
bra ne dla Je go oso bi ste go użyt ku, bo wte dy nie
by ło by zba wie nia dla ni ko go. (2) Udzie le nie przez
Chry stu sa Sa me go Sie bie, ja ko ofia ry za ludz kość,
jest w dwóch czę ściach: pierw sza za wy bra nych
w Wie ku Ewan ge lii, a dru ga za nie wy bra nych,
po usta no wie niu ziem skiej czę ści Kró le stwa Bo że -
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go, aby ko rzy sta jąc z war to ści Chry stu so wej śmier -
ci na krzy żu, oni tak że mo gli mieć spo sob ność uzy -
ska nia ży cia wiecz ne go.

TYP PAS CHY

W ty pie Pas chy nad pro że i odrzwia każ de go
do mu, w któ rym Izra eli ci spo ży wa li pas chal ne go
ba ran ka, by ły po kro pio ne je go krwią; tak rów nież
wszy scy, któ rzy „je dzą cia ło” „Sy na czło wie cze -
go”, „Chry stu sa na sze go Ba ran ka” (1 Kor. 5:7),
uczest ni czą i przy swa ja ją je so bie przez wia rę w Je -
go Oku po wą za słu gę i do stę pu ją uspra wie dli wie -
nia przed Bo giem, mu szą uznać i przy swo ić so bie
war tość krwi – dro go cen nej, ży cio daj nej krwi prze -
la nej za wszyst kich w ce lu od pusz cze nia grze chów
ca łe go świa ta (1 Ja -
na 2:2). Ro zu mie my za -
tem, że nasz wer set mó -
wi o naj cen niej szym
po kar mie i na po ju ze
wszyst kich zna nych –
o cie le i krwi naj więk -

sze go Bo skie go da ru
dla ludz ko ści. O nim
Pan Je zus po wie dział
(w.55): „Al bo wiem cia ło
mo je praw dzi wie jest
po karm, a krew mo ja
praw dzi wie jest na pój”.
Ża den in ny chleb nie
ma tak wiel kiej war to ści i ża den in ny na pój nie
mo że być tak dro go cen ny jak ten. Przez tę wiel ką
ofia rę nasz Pan Je zus Chry stus „śmierć zgła dził
i ży wot na ja śnię wy wiódł, i nie śmier tel ność przez
Ewan ge lię” (2 Tym. 1:10). Na uki Je zu sa i Apo sto -
łów wy pro wa dzi ły na świa tło ży cie – re sty tu cję
czy li po wrót do ży cia dla ca łej ludz ko ści (Dz.Ap.
3:19-21), opar ty na za słu dze ofia ry Od ku pi cie la;
po nad to wy wio dły na świa tło nie śmier tel ność –
nie znisz czal ny, nie pod le ga ją cy ze psu ciu, nie pod -
le ga ją cy śmier ci stan Bo skiej na tu ry, stan, w któ rym
isto ta ma ży cie wro dzo ne, „ży cie w so bie” (Ja -
na 5:26; Bo ski Plan Wie ków, rozdz. X).

„ŻY WOT W SO BIE” I „ŻY WOT WIECZ NY”

Re zul ta ty sym bo licz ne go je dze nia cia ła i pi cia
krwi Sy na czło wie cze go są przed sta wio ne w na -
szym wer se cie ja ko uzy ska nie „ży wo ta w so bie”
i „ży wo ta wiecz ne go”. „Ży wot w so bie” od no si się
do nie śmier tel no ści. Je dy nie ci, któ rzy sym bo licz nie
je dzą cia ło Je zu sa i pi ją Je go krew, ja ko człon ko wie
jed ne go „cia ła Chry stu sa” wy bra ne go w cza sie
Wie ku Ewan ge lii, otrzy ma li nie śmier tel ność, Bo -
ską na tu rę (1 Kor. 15:53,54; 2 Pio tra 1:4), w pierw -
szym zmar twych wsta niu (Obj. 20:4,6) – „nad ty mi
wtó ra śmierć mo cy nie ma”. Oni nie pod le ga ją

śmier ci i ma ją wro dzo ne ży cie, „ży wot w so bie”
z na sze go tek stu. Ja ko człon ko wie Je go cia ła „do -
peł nia ją ostat ków utra pień Chry stu so wych na ko -
rzyść je go cia ła, któ rym jest Ko ściół” (Kol. 1:24,
KJV). Oni wier nie cier pie li z Nim i przez to zo sta li
przy go to wa ni, aby z Nim pa no wać (2 Tym. 2:12;
Rzym. 8:17; Obj. 2:10; 5:10).

Nikt in ny po za Ma lucz kim Stad kiem nie otrzy -
ma nie śmier tel no ści, „ży wo ta w so bie” z w.53, lecz
osią gnie „ży wot wiecz ny” obie ca ny w w.54. Stwier -
dze nia na sze go Pa na w wie lu wy pad kach są tak
sze ro kie, że obej mu ją nie tyl ko Ko ściół, lecz tak że
Wiel ką Kom pa nię (Obj. 7:9-17) i in nych (Ja na 14:2),
a tym sa mym uka zu ją Je go wiel ką mą drość. 

Ist nie li ta cy, któ rzy
uczy ni li przy mie rze
ofia ry, lecz nie otrzy -
ma li wro dzo ne go ży cia
– nie śmier tel no ści, Bo -
skiej na tu ry. Jest to
Wiel ka Kom pa nia, kla -
sa, któ ra prze szła przez
wiel kie utra pie nie
i uzy ska ła ży cie wiecz -
ne na niż szym du cho -
wym po zio mie niż Ma -
lucz kie Stad ko (Obj.
7:9,14). Człon ko wie
Wiel kiej Kom pa nii ma -

ją ży cie wiecz ne, lecz nie ma ją nie śmier tel no ści.
Jest to rów nież praw dą w od nie sie niu do Sta ro -
żyt nych God nych (od Abla do Ja na Chrzci cie la)
oraz wier nych Bo gu, po świę co nych nie spło dzo -
nych z Du cha przy koń cu Wie ku Ewan ge lii.

Po usta no wie niu ziem skiej czę ści Kró le stwa,
świat ludz ko ści zo sta nie naj pierw do pro wa dzo ny
do po zna nia Pa na i Je go Praw dy (1 Tym. 2:3-6;
Izaj. 11:9; Jer. 31:34). Wiel ka ofia ra, któ rej Je zus do -
ko nał na ko rzyść Ada ma i je go ro du, do pro wa dzi
świat do uspra wie dli wie nia i pro ce su re sty tu cji
w Wie ku Ty siąc le cia. 

Przez je dze nie cia ła Sy na czło wie cze go i pi cie Je -
go krwi, re sty tu cjo ni ści bę dą przy swa jać so bie Je go
do sko na łe czło wie czeń stwo – Je go ży cie, pra wo
do ży cia i pra wa ży cio we (Mat. 25:46; Rzym. 5:21;
6:23). O nich jest na pi sa ne (Ja na 6:51) „je śli by kto jadł
z te go chle ba, żyć bę dzie na wie ki”, i „kto Mnie spo -
ży wa i on żyć bę dzie prze ze Mnie” (w.57). Ta ka oso -
ba bę dzie mieć ży cie za leż ne (nie ży cie wro dzo ne).
Ten typ ży cia zo sta nie udzie lo ny wszyst kim, któ rzy
po słusz nie bę dą po le gać na Chry stu sie, Ży cio daw -
cy. Chry stus, Gło wa i Cia ło z nie śmier tel no ścią, wro -
dzo nym ży ciem, ja ko dru gi Adam i dru ga Ewa bę -
dzie źró dłem ży cia dla świa ta (1 Kor. 15:45-49). 

Symbole
ciała i  krwi

Jezusa
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„JA GO WZBU DZĘ W ON OSTA TECZ NY
DZIEŃ”

W tych koń co wych sło wach na sze go wer se -
tu (po rów naj w.39,40,44), Pan Je zus udzie la
bło go sła wio nej i po krze pia ją cej ser ce obiet ni -
cy dla wszyst kich, któ rzy sym bo licz nie je dzą
Je go cia ło i pi ją Je go krew. Oni otrzy ma ją ży -
cie wiecz ne nie z po wo du po sia da nia nie -
śmier tel nej du szy (zgod nie z Bi blią du sza
ludz ka nie jest nie śmier tel na – Ezech. 18:4,20),
lecz z po wo du bło go sła wio ne go za pew nie nia
zmar twych wsta nia z umar łych. W prze ciw -
nym ra zie cał ko wi cie zgi nę li by w śmier ci
(1 Kor. 15:18). Lecz w wy ni ku oku po we go
dzie ła Chry stu sa śmierć jest sta nem snu, z któ -
re go Je zus we wła ści wym cza sie obu dzi
wszyst kich znaj du ją cych się w gro bach (Ja -
na 5:28,29). Czas wzbu dze nia umar łych jest
„ostat nim dniem”, ostat nim z sied miu ty siąc -
let nich dni, w któ ry zgod nie z bi blij ną chro no -
lo gią już we szli śmy. Ma lucz kie Stad ko, Ob lu -
bie ni ca Chry stu sa, zo sta ła wzbu dzo na ja ko
pierw sza, w pierw szym (głów nym) zmar -
twych wsta niu i otrzy ma ła chwa łę, cześć i nie -
śmier tel ność na naj wyż szym du cho wym po -

zio mie, na Bo skim po zio mie. Wiel ka Kom pa -
nia, Druh ny, tak że ma ją udział w zmar twych -
wsta niu na du cho wym po zio mie, lecz w na tu -
rze niż szej od Bo skiej. God ni po wsta ną na po -
zio mie ludz kim, z do sko na ły mi zdol no ścia mi
i w szyb kim cza sie zo sta ną pod nie sie ni do do -
sko na ło ści cha rak te ru. Świat ludz ko ści,
po wzbu dze niu go z umar łych w ta kim sa mym
sta nie, w ja kim po szedł go gro bu, bę dzie pod -
no szo ny do ludz kiej do sko na ło ści stop nio wo,
w cza sie ty sią ca lat. Wszy scy, któ rzy od mó -
wią do ko na nia po stę pu, zo sta ną znisz cze ni
po stu la tach pró by (Izaj. 65:20), a ci, któ rzy
bę dą po słusz ni je dy nie ze wnętrz nie, zo sta ną
znisz cze ni przy koń cu 1000 lat (Dz.Ap. 3:23;
Obj. 20:7-9).

Kie dy roz wa ża my o tych wspa nia łych bło go -
sła wień stwach, któ re bę dą wy ni kiem Oku po wej
ofia ry Je zu sa, na pew no mo że my po wie dzieć, że
Je go cia ło jest praw dzi wym po kar mem, a Je go
krew praw dzi wym na po jem! Niech Bóg po mo że
nam na dal jeść i pić, przy swa jać dla sie bie te
wspa nia łe bło go sła wień stwa, któ re pro wa dzą
do ży cia wiecz ne go!

BS ‘09, 18-22

STO SUN KO WO nie wie lu, na wet wśród lu dzi
wy kształ co nych i na ukow ców, wy da je się do ce -

niać wiel ką moc umy słu i je go po tęż ny wpływ
na wszyst kie spra wy na sze go ży cia. Nie wie le ma tek
uświa da mia so bie, że wszyst kie ich my śli ma ją
wpływ na kształ to wa nie ich nie na ro dzo nych dzie ci
– udzie la jąc im po moc ne go lub szko dli we go uspo so -
bie nia. Nie wie lu oj ców zda je so bie z te go spra wę czy
sta ra się współ pra co wać ze swy mi żo na mi w kształ -
to wa niu szla chet ne go po tom stwa – przez po bu dza -
nie umy słów swych cię żar nych żon szla chet ny mi
my śla mi, wznio sły mi am bi cja mi i ide ała mi, my śla mi
zwią za ny mi z pięk nem, ła ską, sztu ką, czy sto ścią,
czcią i du cho wo ścią. Gdy by lu dzie zro zu mie li moc
umy słu mat ki w kie run ku do bre go lub złe go uspo so -
bie nia dziec ka, nie wąt pli wie spo wo do wa ło by to ra -
dy kal ną zmia nę w wie lu do mach; po nie waż ma my
prze ko na nie, że więk szość lu dzi ra czej czy ni do bro
niż zło, a jed ną z ich głów nych trud no ści i prze szkód
w tym wzglę dzie jest nie wie dza.

Lecz cho ciaż in te re su je nas ogół ludz ko ści, ni -
gdy nie po win ni śmy za po mi nać, że Bi blia jest ad re -

so wa na do dzie ci Bo żych, któ re
we szły w szcze gól ne przy mie rze
z Bo giem przez Pa na Je zu sa
Chry stu sa i któ re sta ły się szla -
chet nym lu dem Bo ga przez spła -
dza ją cą moc Świę te go Du cha.
Świat bę dzie in stru owa ny i roz wi ja ny pod czas Ty -
siąc le cia. Lecz pod czas te go Chrze ści jań skie go Wie -
ku je dy nie Ko ściół Chry stu so wy miał moż li wość
roz wo ju, pod czas gdy znaj do wał się tu taj na zie mi.
Obec nie oni za koń czy li swój po byt na zie mi, od nie -
śli zwy cię stwo w czy nie niu swe go po wo ła nia oraz
wy bo ru pew ny mi i są wpro wa dza ni na urząd w du -
cho wej czę ści Kró le stwa.

MOC MY ŚLI 

Na po mnie nie Apo sto ła z Li stu do Efe zjan mo że
być trak to wa ne, ja ko oso bi ste na po mnie nie dla każ -
de go chrze ści ja ni na, a tak że ja ko ogól ne dla ca łe go
Ko ścio ła – by się sta ra li wza jem nie bu do wać w naj -
święt szej wie rze i zgod nie z my ślą wska za ną w na -
szym wer se cie z Li stu do Fi li pian. 

M Y Ś L !
„Jak czło wiek my śli w ser cu swym, ta ki jest” –  Przy p. 23: 7.



Każ da jed nost ka jest od po wie dzial na za tro skę
o swój wła sny umysł. Sta jąc się chrze ści ja na mi, od -
da li śmy swą wo lę Pa nu, go dząc się, że od tąd nie bę -
dzie my wy peł niać roz ka zów na szej wo li, lecz igno -
ru jąc ją, bę dzie my po stę po wać we dług wska zó wek
Pań skiej wo li. Pod tym wa run kiem Pan przy jął nas
do Swej ro dzi ny; i każ de za nie cha nie w wy peł nia niu
tych wa run ków jest sprze ci wia niem się na sze mu
przy mie rzu. Przez Swo je Sło wo Pan udzie la nam
nie zbęd nych in struk cji co do te go, ja ka jest Je go wo -
la, a te in struk cje przy ję te do do brych i uczci wych
serc przy no szą owo ce po słu szeń stwa,
któ re pro wa dzi da lej do roz wo ju
owo ców du cha. 

„Jak czło wiek my śli w ser cu
swym, ta ki jest”. Wie lu chrze ści jan
na uczy ło się pa no wać nad swy mi
czy na mi, by po wstrzy my wać się
przed cie le sną wal ką. Wie lu na -
uczy ło się do pew ne go stop nia
kon tro lo wać swe ję zy ki pa mię ta jąc,
że ten sam ję zyk, któ rym chwa li -
my Bo ga, mo że być wy ko rzy sta ny
do wy rzą dze nia krzyw dy bliź nim,
jak to wska zu je Apo stoł (Jak. 3:1-
10). Lecz po wstrzy my wa nie się w za -
cho wa niu i w sło wach bę dzie trud ne, do pó ki umysł,
wo la, nie zo sta nie do pro wa dzo na do zgod no ści
z wo lą Bo ga. Za tem Bóg uka zu je nam re zul tat, dla
któ re go On te go wy ma ga i sta wia przed na mi nad -
zwy czaj wiel kie i cen ne obiet ni ce. Jest to za mie rzo -
ne, by wy pra co wać w nas, wy pra co wać w na szych
umy słach oraz w na szych sło wach i dzia ła niu do bre
Pań skie upodo ba nie, któ rym jest Pań ska wo la.

PY TA NIA DO SA MO EG ZA MI NA CJI 

Apo stoł w na szym cy ta cie z Fi li pian wska zu je
nam wła ści wy spo sób dzia ła nia w pa no wa niu
nad so bą, nad na szy mi my śla mi, na szy mi sło wa mi
i po stę po wa niem. Każ da myśl po win na być spraw -
dza na; po nie waż je śli zła, pod ła, sa mo lub na lub zde -
pra wo wa na myśl zo sta nie przy ję ta, ona da po czą tek
i spo wo du je wiel kie ska la nie, któ re obej mie na sze
sło wa i na sze po stę po wa nie oraz roz cią gnie się na in -
nych. Bez tru du mo że my na uczyć się ta kie go spraw -
dza nia my śli, na wet sze ro ko za kro jo ne go, któ re Apo -
stoł pod kre śla w tej lek cji. Po cząt ko wo de cy zja mo -
że wy ma gać pew ne go cza su, lecz póź niej w mia rę
prak ty ki bę dzie po dej mo wa na pra wie na tych miast:

(1) Czy myśl, któ ra ubie ga się o roz wa że nie w na -
szym umy śle, jest pra wa? Je śli tak, ona mo że przejść
i zo stać przy ję ta. Je śli nie, po win na na tych miast być
ugo dzo na i wy rzu co na z umy słu ja ko zły wpływ, ja -
ko wróg.

(2) Czy pro po no wa na myśl jest czy sta – po zba -
wio na zmy sło wo ści i sa mo lub stwa? Je śli tak, je śli

przej dzie ten spraw dzian, mo że przejść pod dal sze
roz wa ża nie. Je śli w tym spraw dzia nie nie zdo ła udo -
wod nić swej czy sto ści, na tych miast po win na być
ugo dzo na i wy rzu co na ja ko myśl, któ ra praw do po -
dob nie spo wo du je wiel ką szko dę – któ rej wej ście
do w ob szar na szych my śli wy wo ła pla gę.

(3) Czy myśl jest mi łu ją ca? Czy moż na ją za li -
czyć do mi łych my śli? Czy ona ma po bu dza ją cy
wpływ na bu do wę cha rak te ru, czy jest iden ty fi ko -
wa na ja ko mniej lub bar dziej nie na wist na, ob raź li -
wa, gniew na, nik czem na? Je śli jest po bu dza na przez

uspo so bie nie do brej wo li, mo że przejść.
Je śli nie, od ra zu po win na być usu nię -
ta, bez po zwo le nia na wej ście głę biej,
aby nie za szko dzi ła nam i in nym. 

(4) Czy ona ma do brą re pu ta cję? To
nie mo że zna czyć: Czy ta spra wa jest
do brze oce nia na przez świat? Po nie -
waż sam Apo stoł, jak i nasz Pan Je zus
by li na pięt no wa ni przez świat, któ ry
fał szy wie mó wił prze ciw ko nim róż ne
złe rze czy. Sło wo do bra re pu ta cja mu -
si być tu taj ro zu mia ne ja ko ta kie, o któ -
rym do brze my śle li by wszy scy lu dzie
da rze ni du żym sza cun kiem, gdy by

wie dzie li i ro zu mie li wszyst ko w związ -
ku z tą spra wą. 

(5) Czy ta myśl ma ja kąś war tość lub czy w ja kim -
kol wiek sen sie jest god na po chwa ły? Je śli tak, mo że
zo stać przy ję ta. Je śli nie, mu si zo stać od rzu co na; bo
je śli na wet pod in nym wzglę dem jest bez za rzu tu, to
fakt, że nie po sia da żad nej war to ści, jest po wo dem
do jej usu nię cia. Nie ma my cza su ani miej sca
na spra wy, któ re je dy nie nie są złe. Pra gnie my, by
w na szych ser cach i na szych umy słach znaj do wa ły
się my śli, któ re ma ją po zy tyw ny wpływ w kie run ku
do bra, po mo cy czy pew nej ko rzy ści. W prze ciw nym
ra zie myśl po win na być usu nię ta ja ko bez war to ścio -
wy, do dat ko wy ba last dla na szych serc i umy słów,
któ re po trze bu ją po ży tecz nych rze czy. Czy ta nie licz -
nych no wel mie ści się w tej ka te go rii – bo choć sa mo
w so bie nie jest złe, to nie przy no si ko rzy ści w bu do -
wa niu po do ba ją ce go się Bo gu cha rak te ru. 

Ja kie kol wiek mo gą być na sze na tu ral ne uspo so bie -
nia, lud Bo ży, ci, któ rzy po stę pu ją we dług in struk cji
Bo skie go Sło wa, z pew no ścią sta ną się bar dziej szla -
chet ny mi i bar dziej po moc ny mi ludź mi, po sia da ją cy -
mi du cha zdro we go roz sąd ku. To bę dzie nie zbęd ną
czę ścią w ich przy go to wa niu do Kró le stwa i do wiel -
kie go przy szłe go dzie ła, któ re zo sta nie im po wie rzo -
ne, ja ko słu gom Bo ga, pod zwierzch nic twem ich Od -
ku pi cie la i Gło wy. Sta raj my się, aby śmy by li roz wi nię -
ty mi, kom pe tent ny mi i oświe co ny mi słu ga mi Bo ga,
gdy przy go to wu je my się do nad cho dzą cej ziem skiej
czę ści Kró le stwa i na sze go udzia łu w niej.

BS ‘09, 23,30.

24  —  SZTANDAR BIBLIJNY

„Na ostatek bracia,
cokolwiek jest prawdziwego,
cokolwiek prawego, cokolwiek

sprawiedliwego, cokolwiek
czystego, cokolwiek miłego,

cokolwiek godnego szacunku,
co jest cnotą i co jest godne

pochwały, o tym
rozmyślajcie” 

List do Filipian 4:8



BO SKIM ZA LE CE NIEM by ło, że ka pła ni po win -
ni wejść do Świąt ni cy Naj święt szej w Przy byt ku

i okryć ar kę przy mie rza w szcze gól ny spo sób, któ ry
był ty pem pew nych obec nych na uk; i że na stęp nie
je dy nie Le wi ci mie li się nią opie ko wać, no sząc ją
na ra mio nach (4 Moj. 7:9). Za nie dbu jąc to za le ce -
nie, król Da wid wziął no wy wóz i użył wo łów
do cią gnię cia wo zu, jak gdy by to by ło bar dziej god -
nym spo so bem wpro wa dze nia ar ki do mia sta. Jed -
nak to nie był spo sób za le co ny przez Bo ga i w związ -
ku z tym zo sta ła udzie lo -
na lek cja czci dla Bo ga
i dla ar ki, któ ra ra zem
z ubła gal nią sym bo li zo -
wa ła przy mio ty Je go cha -
rak te ru – mą drość, spra -
wie dli wość, mi łość i moc.

Nad szedł czas
na prze pro wa dze nie ar ki
i roz po czę ły się uro czy -
sto ści; wo ły cią gną ce wóz
po na chy lo nym, ka mie ni -
stym pod ło żu, po tknę ły
się i ar ka lek ko się prze -
chy li ła. Wów czas Uz za wy cią gnął rę kę, by przy trzy -
mać ar kę i na tych miast padł mar twy. Ten do wód
Bo skie go nie za do wo le nia ze spo so bu prze pro wa -
dza nia ar ki szyb ko za koń czył ca łe świę to wa nie,
a król Da wid oba wiał się bli skie go przy nie sie nia ar -
ki, aby nie spo wo do wać dal szych szkód. Po chód za -
trzy mał i od wró cił się, a ar ka tym cza so wo spo czę ła
w do mu Obe da, Le wi ty, któ ry praw do po dob nie był
ka pła nem (2 Sam. 6:9-11). Po pew nym cza sie, kie dy
król Da wid spro wa dzał stam tąd ar kę do Je ru za le -
mu, po stę po wał z nią w usta lo ny przez Bo ga spo sób
przez prze nie sie nie jej na ra mio nach Le wi tów (po -
rów naj w.12,13; 1 Kron. 15:1,2).

W wy ni ku te go wy da rze nia lu dzie na uczy li się
lek cji czci, z któ rą wią że się po słu szeń stwo – lek cji, któ -
ra obec nie wy da je się być bar dziej po trzeb na niż kie -
dy kol wiek wcze śniej. W świe cie czę sto jest ma ni fe sto -
wa ny brak sza cun ku; lecz to nie dzi wi nas tak bar dzo,
jak wów czas, gdy do strze ga my brak po boż no ści ob ja -
wia ny przez tych, któ rzy wy zna ją, że są po świę co -
nym lu dem Pa na. Nie raz ten brak sza cun ku ob ja wia
się w ma nie rach i czy nach, cza sem jest oka zy wa ny
przez drwią cy ję zyk, a naj czę ściej brak czci od kry wa -
my w na szych my ślach. Nie wol no nam lek ce wa żą co
trak to wać świę tych rze czy. Ta kie po stę po wa nie

z pew no ścią szko dzi nam sa mym, a tak że ma szko dli -
wy wpływ na in nych. 

Dla tych z nas, któ rzy ro zu mie ją bi blij ną na ukę, że
śmierć jest koń cem ży cia, a nie wej ściem w bar dziej
ob fi te ży cie, nie ma po trze by wy ja śnia nia, że za cho -
wa nie Uz zy uspra wie dli wi ło Pa na w uka ra niu go, ja -
ko przy kład dla na ro du. Za tem je go za cho wa nie na -
uczy ło Izra eli tów waż no ści do kład ne go prze strze -
ga nia PAŃ SKICH in struk cji. Po nad to ro zu mie my,
że nie ucier pia ła na tym wiecz na przy szłość Uz zy.

On żył przed zło że niem
ce ny od ku pie nia i jest
włą czo ny do człon ków
ro dzi ny ludz kiej, za któ rą
nasz Pan Je zus Chry stus
od dał Swo je ży cie ja ko
okup. W re zul ta cie te go,
on bę dzie jed nym z tych,
któ rzy osta tecz nie usły -
szą głos Sy na czło wie cze -
go i po wsta ną ze snu
śmier ci w wiel kim wzbu -
dze niu (Dan. 12:2; Ja -
na 5:28,29) – o czym bę -

dzie mu świad czo ne w Bo skim „wła ści wym cza sie”
(1 Tym. 2:3-6). 

BO SKIE MI ŁO SIER DZIE

Bóg jest ła ska wy dla ca łe go na sze go ro du i od ku -
pił nas dro go cen ną krwią. Nie któ rzy igno ru ją bi blij ną
na ukę o zmar twych wsta niu i twier dzą, że nie ma żad -
nych umar łych, któ rzy mie li by zmar twych wstać. We -
dług ich po glą du umar li są bar dziej ży wi w śmier ci,
niż kie dy kol wiek wcze śniej, gdy ży li tu taj na zie mi
i dla te go oni my ślą, że Uz za na tych miast do stał się
w rę ce dia błów na wiecz ne mę ki. Dla ta kich osób opis
ten wy da je się nie zro zu mia ły i nie spra wie dli wie sro -
gi. Dzię ku je my Bo gu za ja śniej sze świa tło, któ re obec -
nie oświe ca nam Je go cha rak ter i plan! Bóg jest Bo giem
mi ło ści, a nie Bo giem pod da ją cym pa le niu i tor tu ro -
wa niu ży wych lu dzi. Ten po twor ny błąd jest dzie łem
prze ciw ni ka, sza ta na, któ ry od po cząt ku oświad cza:
„żad nym spo so bem śmier cią nie umrze cie” (1 Moj.
3:4). Bóg roz ka zał Izra eli tom, by nie ofia ro wa li swych
ży wych dzie ci po gań skim bo gom, Mo lo cho wi i Ba alo -
wi, przez pa le nie ich w ogniu, mó wiąc: „z na sie nia
twe go nie do pusz czaj ofia ro wać Mo lo cho wi, abyś nie
splu ga wił imie nia Bo ga twe go. Jam PAN” (3 Moj.
18:21; 20:2-5; 1 Król. 11:7-10; 2 Król. 23:10).

BS ‘09, 24.
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PO STĘ PUJ MY 
WE DŁUG BO SKICH

NA KA ZÓW!

„A gdy do tar li do kle pi ska Na cho na, Uz za wy cią gnął
swo ją rę kę ku Skrzy ni Bo żej i chciał ją pod trzy mać,
gdyż wo ły się po tknę ły. I roz pa lił się gniew PA NA

na Uz zę, i za bił go tam BÓG za to, że wy cią gnął swo ją
rę kę ku Skrzy ni, i umarł tam przy Skrzy ni Bo żej.”

2 Sam. 6: 6, 7;   1 Kron. 13: 9, 10.

U Z Z A
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WPRO ROC TWIE Iza ja sza 52:13-53:12 Słu ga
Bo ży jest w wy raź nych okre śle niach przed -

sta wio ny ja ko jed nost ka. Na tchnio ny Pro rok
opi su je cier pie nia in dy wi du al ne go Me sja sza,
Bo skie go Słu gi, za ca ły na ród. Za tem nie mo że
On być uwa ża ny ja ko na ród. Sta je się to oczy wi -
ste, gdy za uwa ży my na przy kład, że: (1) Pro roc -
two przed sta wia cier pią ce go nie win nie, któ ry
(w.9) „nie pra wo ści nie uczy nił ani zdra da zna -
le zio na jest w ustach je go”. (2) Nikt nie mógł
okre ślić Je go po cho dze nia (w.8). (3) Zo stał „od -
cię ty z zie mi ży ją cych” (w.8). (4) Był wiel ką ofia -
rą za grzech, na któ re go „Pan wło żył nie pra -
wość wszyst kich nas” (w.6). (5) On nie sta wiał
opo ru, lecz był zu peł nie ule gły, po nie waż (w.7)
„ja ko ba ra nek na za bi cie wie dzio ny był, i ja ko
owca przed ty mi, któ rzy ją strzy gą, onie miał
i nie otwo rzył ust swo ich”. (6) Do bro wol nie ofia -
ro wał Sa me go Sie bie – „wy lał na śmierć du szę
swo ją” (w.12). (7) Je go cier pie nia za koń czy ły się
śmier cią i choć był spra wie dli wy, wy zna czo no
Mu grób wśród bez boż nych (w.9). 

Z pew no ścią żad na z tych rze czy nie mo że
być praw dzi wie po wie dzia na o Izra elu ja ko na -
ro dzie. Ra czej jest po wie dzia ne, że On był „zra -
nio ny za prze stęp stwa lu du mo je go” (w.8). He -
braj skie sło wo am mi, „mój lud” (po rów naj Oze -
asza 1:9; 2:1), mo że być za sto so wa ne tyl ko
do wiel kiej licz by osób – do lu du. Oczy wi ście,
je śli Słu ga Bo ży zo stał za bi ty za lud Izra ela, to On
nie mo że być Izra elem ja ko na ro dem. 

Rze czy wi ście, lud Izra ela cier piał jak ża den
in ny na ród, szcze gól nie pod czas ich roz pro sze nia
wśród na ro dów po gań skich (włą cza jąc w to cier -
pie nia pod czas II Woj ny Świa to wej), lecz nie ja -
ko nie win ny, nie opie ra ją cy się Ba ra nek Bo ży,
„mąż bo le ści” (w.3), któ ry „wy lał na śmierć du szę
swo ją”, ja ko „ofia rę za grzech” – w. 10, „za prze -
stęp stwa lu du mo je go” (w.8).

Lu dzie ja ko na ród są okre śla ni zu peł nie ina -
czej – ja ko „na ród grzesz ny, lud ob cią żo ny nie -
pra wo ścią, na sie nie zło śli wych, sy no wie ska że -

ni”, któ rzy „opu ści li PA NA”; „nie pra wo ści wa -
sze roz dział uczy ni ły mię dzy wa mi i mię dzy
Bo giem wa szym... „rę ce wa sze krwią są zma za -
ne, a pal ce wa sze nie pra wo ścią; war gi wa sze
mó wią kłam stwo, a ję zyk wasz nie pra wość
świer go ce” (Izaj. 1:1-9; 59:1-15). Cier pie nia Izra -
ela ja ko na ro du z pew no ścią nie po win ny być
mie sza ne z cier pie nia mi nie win ne go, jed nost ko -
we go Słu gi Bo ga, opi sa ne go w Izaj. 52:13-53:12.
Cier pie nia Izra ela ja ko na ro du po win ny być ra -
czej ro zu mia ne ja ko ka ra nie – ja ko wy peł nie -
nie ich „dwój na so bu” (40:2) i „sied miu cza sów”
prze po wie dzia nych przez Bo ga za po śred nic -
twem Moj że sza (3 Moj. 26:18-46, zob. tak że
5 Moj. 28:15-68) [Po wy ja śnie nie dłu go ści izra el -
skie go „dwój na so bu” i „sied miu cza sów” od sy -
ła my do na szej bro szu ry, Ży dow skie Na dzie je
i Per spek ty wy]. 

W Izaj. 42:22-25 (NP) cier pie nia Izra ela wśród
na ro dów są po ka za ne ja ko ka ra nie od BO GA
za ich grze chy: „Lecz lud jest złu pio ny i ob ra bo -
wa ny, wszy scy oni są spę ta ni w do łach i za -
mknię ci w wię zie niach, sta li się łu pem, a nie ma
kto by ra to wał; wy da ni na splą dro wa nie, a nikt
nie mó wi: Od daj! Kto mię dzy wa mi te go słu cha?
Kto zwra ca uwa gę i słu cha te go, my śląc o przy -
szło ści? Kto wy dał Ja ku ba na splą dro wa nie,
a Izra ela łu pież com? Czy nie PAN, prze ciw ko
któ re mu zgrze szy li śmy? Nie chcie li cho dzić Je go
dro ga mi ani też nie słu cha li Je go za ko nu. Dla te -
go wy lał na nie go żar Swo je go gnie wu”. 

Ten opis da le ce róż ni się od te go o nie win -
nym, in dy wi du al nym Słu dze Je ho wy, Na masz -
czo nym, Me sja szu, z Izaj. 42; 49; 50; 53 i 61, któ -
ry nie sta wia jąc opo ru od dał Sa me go Sie bie ja ko
„ofia rę za grzech”, za stęp cze za dość uczy nie nie
„za wy stęp ki na sze”; po nie waż Bóg „wło żył
na Nie go nie pra wość wszyst kich nas”; „On zra -
nio ny jest dla wy stęp ków na szych”; „przez Je go
ra ny je ste śmy uzdro wie ni”; „zna jo mo ścią Swo -
ją wie lu uspra wie dli wi spra wie dli wy słu ga mój”,
bo „On sam grzech wie lu po niósł i za prze -

ME SJASZ – SŁU GA BO ŻY 

SER CE PRO ROC TWA IZA JA SZA
Kon ty nu acja z po przed nie go nu me ru
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stęp ców do ko nał wsta wien nic twa” (KJV)
[przy wiel kiej Bo skiej an ty ty picz nej Ubła gal ni –
3 Moj. 16:14-17]. 

TRZY CZĘ ŚCI W PRO ROC TWIE
IZA JA SZA 52:13-53:12 

Ser ce wiel kie go Me sjań skie go pro roc twa Iza -
ja sza jest po dzie lo ne na trzy czę ści: (1) 52:13-15;
(2) 53:1-10 i (3) 53:11,12. (1) W pierw szej czę ści
Bóg przed sta wia Swe go Słu gę („Oto słu ga mój”;
zob. tak że 42:1; Zach. 3:8; 6:12,13; Jer. 23:5,6;
33:15). Wy stę pu je tu taj rów nież krót kie stresz -
cze nie ca łe go pro roc twa – krót kie oświad cze nie
o od rzu ce niu i cier pie niu Me sja sza, o Je go póź -
niej szym wy wyż sze niu oraz bło go sła wie niu
przez Nie go wie lu na ro dów.

(2) Dru ga część przed sta wia przede wszyst -
kim wy zna nie po ku tu ją cych
resz tek z Izra ela, któ rzy ja -
ko po kor ny i skru szo ny
lud (Izaj. 57:15) bę dą opła -
ki wać i wy zna wać grze chy
swo je i ca łe go na ro du Izra -
ela: „Wszy scy śmy ja ko
owce zbłą dzi li, każ dy
na dro gę swą ob ró ci li śmy
się, a PAN wło żył na Nie go
[na in dy wi du al ne go Me -
sja sza] nie pra wość wszyst -
kich nas” (Izaj. 53:6). Oni
zro zu mie ją rów nież, że ich
zba wie nie oraz zba wie nie
ca łe go świa ta bę dzie do ko -
na ne z rąk Me sja sza. To
ogól ne wy zna nie i uzna nie
Bo skie go upodo ba nia, ja ko
po myśl nie roz wi ja ją ce go
się w rę ce Me sja sza, opi sa ne
w Izaj. 53:1-10, nie na stą pi wcze śniej aż w cza sie
i po za koń cze niu uci sku Ja ku ba (Jer. 30:7-24;
Zach. 12:9,10), ostat niej czę ści wiel kie go uci sku,
któ ry obec nie jest na świe cie (Dan. 12:1); po nie -
waż wów czas Bóg „wy le je na dom Da wi do wy
i na oby wa te li je ru za lem skich Du cha ła ski i mo -
dlitw, a pa trzeć bę dą na Mnie, któ re go prze bo dli;
i pła kać bę dą nad Nim pła czem, ja ko nad jed no -
ro dzo nym; gorz ko, mó wię, pła kać bę dą
nad Nim, ja ko gorz ko pła czą nad pier wo rod -
nym” (Zach. 12:10). 

(3) Trze cia część (53:11,12) po da je wspa nia ły
re zul tat: Bo ską apro ba tę i po twier dze nie po kut -

ne go wy zna nia Izra ela, Je go po wtór ne za pew -
nie nie, że Je go wier ne mu i spra wie dli we mu Słu -
dze na praw dę się po wie dzie oraz że Bóg bar -
dzo Go wy wyż szy, a tak że, iż Je go Słu ga przez
zna jo mość o Nim do ko na uspra wie dli wie nia
wie lu – a to wszyst ko bę dzie re zul ta tem Je go
oku po wej ofia ry, Je go wy la nia na śmierć Swej
du szy za prze stęp ców oraz Je go wsta wien nic -
twa na ich ko rzyść. 

BO SKI SŁU GA – „LA TO RO ŚLĄ”

W Izaj. 52:13 Bóg przed sta wia Swe go Słu gę,
Swe go Na masz czo ne go, he braj skim sło wem
hin neth („oto”). Bóg czę sto uży wa te go sło wa,
by skie ro wać uwa gę na spra wy o szcze gól nym
zna cze niu. On przed sta wia Swe go Słu gę
w Zach. 3:8: „Oto Ja przy wio dę słu gę Me go, LA -

TO ROŚL [nie w zna cze niu
od no gi, ja ko jed nej wśród
wie lu; he braj skie sło wo
tse mach zna czy pęd lub
od rośl i wska zu je na je den
pęd, któ ry wy ra sta z ko -
rze nia; Me sjasz przez Swą
dzie wi czą mat kę po cho dzi
z ro du Da wi da]”. 

Na stęp nie, uży wa jąc
sym bo lu ka mie nia, Bóg
prze po wia da, że Je go Słu -
ga („ka mień, któ ry od rzu -
ci li bu du ją cy” i któ re go
Bóg wy wyż szył, aby był
„gło wą wę giel ną” – Ps.
118:22) bę dzie miał peł nię
Bo skiej mą dro ści („sie dem
oczów” – Zach. 3:9; 4:10),
któ ra bę dzie uży wa na dla

bło go sła wie nia ludz ko ści
w wiel kim ty siąc let nim Dniu Są du świa ta (Ps.
90:4; 96:10-13) –„dnia jed ne go”, w któ rym On
„odej mie nie pra wość tej zie mi” (Zach. 3:9,10).
„W on dzień bę dzie otwo rzo na stud nia do mo wi
Da wi do we mu i oby wa te lom Je ru za lem skim
na omy cie grze chu i nie czy sto ści. I sta nie się dnia
te go, mó wi PAN za stę pów, że wy ko rze nię imio -
na bał wa nów z zie mi, tak że nie bę dą wię cej
wspo mnia ne; do te go i tych pro ro ków i du cha
nie czy ste go znio sę z zie mi” (Zach. 13:1,2). 

Po now nie Bóg przed sta wia Swe go Słu gę sło -
wem „oto” i zno wu mó wi o Nim ja ko o LA TO -
RO ŚLI i opi su je Je go chwa leb ne pa no wa nie ja ko

TRIUMFALNY WJAZD NASZEGO
PANA DO JERUZALEM
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Kró la Me sja sza, an ty ty picz ne go Mel chi ze de ka,
w Zach. 6:12,13: „I rzecz do nie go, mó wiąc: Tak
po wia da PAN za stę pów, mó wiąc: Oto mąż, któ -
re go imię jest LA TO ROŚL, któ ry z miej sca swe -
go wy ro śnie [ja ko pęd z ko rze nia Da wi da, z je go
po ko le nia i ro dzi ny], Ten wy sta wi ko ściół PA -
NU. Bo Ten ma wy sta wić ko ściół PA NU, Ten
zaś przy nie sie sła wę i sie dzieć i pa no wać bę dzie
na sto li cy swo jej [ona sta nie się Je go we dług pra -
wa – Ezech. 21:27; 1 Moj. 49:10] i bę dzie ka pła -
nem [we dług po rząd ku Mel chi ze de ka – Ps.
110:4] na sto li cy swo jej, a ra da po ko ju bę dzie
mię dzy ni mi obie ma [kró le stwo i ka płań stwo bę -
dzie po łą czo ne w tej sa mej oso bie, nie bę dzie
żad nej sprzecz no ści w kom pe ten cjach po mię -
dzy ty mi urzę da mi]”. 

W Zach. 9:9,10 Bóg po now nie przed sta wia
Swe go Słu gę sło wem „oto” oraz mó wi o Nim ja -
ko o Kró lu i o je go uni wer sal nym pa no wa niu, ja -
ko pa no wa niu po ko ju: „We sel się bar dzo, cór ko
Sy joń ska! Wy krzy kuj, cór ko Je ru za lem ska! Oto
król twój przyj dzie to bie spra wie dli wy i zba wi -
ciel ubo gi i sie dzą cy na ośle, to jest na oślę ciu, źre -
biąt ku ośli cy [to od no si się do pierw sze go ad -
wen tu Me sja sza, kie dy On przy szedł ja ko ofia ra
za grzech, jak o tym mó wi Ps. 22; 102; Izaj. 53
itp.]... i ogło si po kój na ro dom, a wła dza Je go (bę -
dzie) od mo rza aż do mo rza, i od rze ki aż do koń -
czyn zie mi”. 

Zwróć my uwa gę rów nież na pro roc two Je re -
mia sza 23:5,6: „Oto idą dni, mó wi PAN, któ rych
wzbu dzę Da wi do wi la to rośl spra wie dli wą [spra -
wie dli wy pęd], i bę dzie kró lo wał król, a po szczę -
ści mu się; sąd [dok try nę] za iste i spra wie dli wość
bę dzie czy nił na zie mi. Za dni je go Ju da [dwa
po ko le nia] zba wio ny bę dzie, a Izra el [dzie sięć
po ko leń] bez piecz nie miesz kać bę dzie, a to jest
imię [urząd], któ rym go zwać bę dą: PAN SPRA -
WIE DLI WOŚĆ NA SZA”. Tyl ko przez Bo skie go
Słu gę, Me sja sza, przyj dzie zba wie nie i na zie mi
zo sta nie usta no wio na spra wie dli wość. 

W pro roc twie Je re mia sza 33:15,16 czy ta my:
„W one dni, w onym cza sie, uczy nię to, iż wy ro -
śnie Da wi do wi la to rośl spra wie dli wa, któ ra czy -
nić bę dzie sąd i spra wie dli wość na zie mi. Onych
[ty siąc let nich] dni bę dzie zba wio ny Ju da, a Je ru -
za lem bez piecz nie miesz kać bę dzie. A to jest imię,
któ rym ją na zwą: PAN, spra wie dli wość na sza”. 

„W ten [ty siąc let ni] dzień la to rośl [pęd, od -
rośl] PAŃ SKA pięk na i sław na bę dzie, a owoc

zie mi bę dzie du mą i ozdo bą tym, któ rzy za -
cho wa ni bę dą z Izra ela. I sta nie się, że kto zo -
sta nie na Sy jo nie, i któ ry zo sta wio ny bę dzie
w Je ru za le mie, świę tym na zwa ny bę dzie – każ -
dy, któ ry jest za pi sa ny wśród ży ją cych w Je ru -
za lem. Gdy Pan omy je nie czy stość có rek sy -
joń skich...” (Izaj. 4:2-4).

Bóg przed sta wia Swe go Słu gę rów nież w pro -
roc twie Iza ja sza 42:1-7: „Oto słu ga mój, po le gać
bę dę na Nim, Wy bra ny mój, któ re go so bie
upodo ba ła du sza Mo ja [cho ciaż, gdy stał się cia -
łem, by do świad czyć za stęp czej śmier ci, On był
ich Świę tym, „któ rym czło wiek gar dzi”, „któ rym
się brzy dzi na ród” – Izra el – Izaj. 49:7, KJV]. Dam
Mu Du cha Swe go [On jest Me sja szem, Na masz -
czo nym], On sąd na ro dom wy da.... Nie usta nie,
do kąd nie wy ko na są du na zie mi [pod czas ty -
siąc let nie go Dnia Są du]”.

„OTO SIĘ SZCZĘ ŚLI WIE PO WIE DZIE
SŁU DZE ME MU” 

Z po wyż szych roz wa żań za uwa ża my, że Bóg
przed sta wia Swe go Me sja sza ja ko Swe go Słu gę,
ja ko La to rośl PA NA (Izaj. 4:2) i La to rośl Da wi da
(Jer. 23:5); z te go po wo du cza sem jest On na zy -
wa ny „Da wi dem” (Jer. 30:9; Ezech. 34:23,24;
37:24,25; Oz. 3:5; por. z Izaj. 9:7). Tak że w Izaj.
11:1 (KJV) Bóg przed sta wia Go ja ko Pęd („pęd
mo cy two jej” – Ps. 110:2, KJV) „z pnia Isa je go”
i ja ko La to rośl, któ ra „z ko rze nia je go wy ro śnie”.
Po zo sta ła część te go zna mien ne go roz dzia łu
pro ro ku je o tym, że na Nim spo cznie Duch Bo -
ży (w.2), że bę dzie mą drze po stę po wał (w.2-5),
że Je go Kró le stwo na zie mi (Je go świę ta gó ra –
w.9) bę dzie na peł nio ne po ko jem i „zna jo mo -

ścią PAŃ SKĄ” (w.6-9), że w „tym [ty siąc let nim]
dniu” On po cią gnie wszyst kich lu dzi do Sie bie
po now nie (w.10), po pierw szym przy ło że niu
Swej rę ki, „po wtó re [pierw szy raz miał miej sce
wte dy, kie dy Izra eli ci zo sta li wy zwo le ni z nie -
wo li w Ba bi lo nie – Ezdr. 1:1-4] rę kę Swą przy ło -
ży, aby po siadł osta tek lu du Swe go... z czte rech
stron zie mi” (w.11,12), udzie la jąc im zwy cię stwa
nad ich wro ga mi i przy go to wu jąc dla nich dro -
gę zba wie nia (w.13-16). 

Zgod nie z tym, w Izaj. 52:13, po przed sta wie -
niu Je go Me sja sza ja ko SŁU GI („oto słu ga mój”),
Bóg za pew nia nas, że On „bę dzie po stę po wał
roz waż nie” (KJV, he braj skie sło wo sa kal zna czy
dzia łać mą drze, a za tem po myśl nie, jak uży te
w 1 Sam. 18:14; 1 Król. 2:3; Jer. 23:5). On bę dzie



„dzia łał mą drze” – umie jęt nie – „a to, co się po -
do ba PA NU, przez rę kę Je go, aby się szczę śli wie
wy ko na ło” (53:10). „Wy wyż szo ny i pod nie sio ny,
i bar dzo uwiel bio ny bę dzie”. 

On jest wy wyż szo ny po nad Abra ha ma, po -
nie waż jest Je go wiel kim Po tom kiem, przez któ -
re go wszyst kie ro dzi ny zie mi bę dą bło go sła wio -
ne (1 Moj. 22:18). On jest wy nie sio ny po nad Moj -
że sza, gdyż bę dzie po śred ni kiem No we go Przy -
mie rza – lep sze go przy mie rza niż przy mie rze
Moj że sza (Jer. 31:27-34; 5 Moj. 18:15-19). On jest
po nad Da wi dem, po nie waż bę dąc sy nem Da wi -
da, sta nie się je go Pa nem (Ps. 110:1), je go Kró lem
i Wy zwo li cie lem (Ps. 72). On jest wy wyż szo ny
na wet po nad anio łów, bo do któ re go z nich Bóg
po wie dział: „Tron Twój, o Bo że! Na wie ki wie -
ków; ber ło Twe go kró le stwa jest ber łem pra wo -
ści. Umi ło wa łeś spra wie dli wość, a nie na wi dzi łeś
nie pra wo ści, dla te go Bóg, Twój Bóg, na ma ścił
Cię olej kiem we se la po nad to wa rzy szy Two ich”
(Ps. 45:7,8, KJV). 

Za tem Słu ga Bo ży zo stał „wy wyż szo ny i pod -
nie sio ny, i uczy nio ny bar dzo wiel kim” (tak jest
w he braj skim) – wy so ko po nad wszyst kie księ -
stwa i zwierzch no ści, i mo ce, i pań stwa,
i nad wszel kie imię, któ re jest wy mie nia ne –
po pra wej rę ce Bo ga, do pó ki Je go wro go wie nie
bę dą pod nóż kiem Je go nóg (Ps. 110:1). 

PRZY GO TO WAW CZE CIER PIE NIA
NIE ZBĘD NE

Bóg nie wy wyż szył Swe go Słu gi po lu bow -
nie. By ło nie zbęd ne, aby On naj pierw do wiódł,
że jest god ny te go wiel kie go wy wyż sze nia i aby
do star czył ce nę oku pu za Ada ma i nie na ro dzo -
ną ludz kość, któ ra upa dła w nim. Na pod sta wie
oku pu, nie gwał cąc Swej spra wie dli wo ści, Bóg
mógł dać Swe mu Słu dze, Swe mu jed no ro dzo -
ne mu Sy no wi, na ro dy ja ko Je go dzie dzic two,
a zie mię ja ko po sia dłość (Ps. 2:7,8) oraz po zwo -
lić Je mu, ja ko Księ ciu Po ko ju (Izaj. 9:6,7) „ogło -
sić po kój na ro dom” (Zach. 9:10) i ja ko Bo skie mu
Słu dze „po dźwi gnąć po ko le nia Ja ku ba” oraz
spro wa dzić „zba wie nie aż do koń czyn zie mi”
(Izaj. 49:6). 

Zgod nie z tym, po przed sta wie niu Je go Słu -
gi, ja ko dzia ła ją ce go mą drze i bar dzo wy wyż -
szo ne go, Bóg w krót ko ści (Izaj. 52:14,15, KJV)
przed sta wia Je go od rzu ce nie i upo ko rze nie,
a na stęp nie, dro gą kon tra stu, wy ni ka ją cą z te go
chwa leb ną mi sję bło go sła wie nia ludz ko ści:

„Wie lu zdu mie je się nad nim, je go twarz by ła bar -
dziej ze szpe co na niż in nych lu dzi, a po stać je go niż
in nych sy nów ludz kich [por. Ps. 22:7-9; Izaj. 50:6].
Tak [zwróć my tu taj uwa gę na kon trast – wy nik
Je go za stęp cze go cier pie nia] On za dzi wi wie le na -
ro dów [spra wia jąc, że bę dą pod ska ki wać z ra -
do ści, gdy On udzie li im bło go sła wieństw wy ni -
ka ją cych z usta no wie nia No we go Przy mie rza
(por. 2 Moj. 24:6-8; Ezech. 36:25)]; kró lo wie [ca ła
ludz kość, któ rej zo sta nie udzie lo ne ży cie wiecz -
ne i zo sta nie przy wró co na do sta nu pier wot ne -
go pa no wa nia nad zie mią] za mkną przed nim usta
swe [za nie mó wią w zdzi wie niu i czci]: po nie waż
uj rzą to, cze go im nie po wie dzia no i o czym nie sły -
sze li, zro zu mie ją [wów czas otrzy ma ją i zro zu mie -
ją Praw dę, któ rej przed tem nie sły sze li; por.
Izaj. 49:7; Ps. 72:8-11]”.

PO KUT NE WY ZNA NIE IZRA ELA

Dru ga część (53:1-10) ser ca wiel kie go Me sjań -
skie go pro roc twa Iza ja sza, jak za uwa ży li śmy po -
wy żej, jest przede wszyst kim peł nym ża lu
i skru chy pła czem i wy zna niem po ku tu ją ce go
Izra ela, kie dy w cza sie oraz po za koń cze niu uci -
sku Ja ku ba „duch ła ski i prze bła ga nia” bę dzie
na nich wy la ny i oni bę dą za sta na wiać się
nad Tym, któ re go prze bi li i pła kać bę dą
nad Nim, „dnia te go bę dzie wiel ki płacz w Je ru -
za lem” (Zach. 12:9-11, KJV). 

WAŻ NE PY TA NIE 

Gdy Izra eli ci po zna ją praw dę do ty czą cą ich
Me sja sza i przyj mą Go ja ko ta kie go, wów czas
za py ta ją (w.1): „Któż uwie rzył [lub któż mógł by
uwie rzyć] ka za niu na sze mu [do słow nie, te mu, co
sły sze li śmy]?” – ka za niu, któ re do tar ło do nich,
o wspa nia łym Słu dze Bo ga, wy wyż szo nym
po Je go pra wej rę ce, któ ry przez Swą wiel ką ofia -
rę ze Swe go do sko na łe go ży cia aż do śmier ci zło -
żył oku po wą ce nę za Ada ma i je go ro dzaj, a tak -
że od ku pił Izra ela spod prze kleń stwa Pra wa Za -
ko nu, Pra wa, któ re oni wszy scy zła ma li, lecz któ -
re On za cho wał do sko na le i wy peł nił za nich
(5 Moj. 27:26; Jer. 11:3), aż na wet z za wi śnię ciem
na drze wie (5 Moj. 21:22,23), nio sąc im na dzie ję
zba wie nia, przez sta nie się koń cem prze kleń stwa
Za ko nu dla tych, któ rzy uwie rzą w Nie go i przyj -
mą Go, ja ko swe go za stęp cę przed Try bu na łem
Spra wie dli wo ści.

„RA MIĘ PAŃ SKIE” 

„A ra mię Pań skie ko mu ob ja wio ne jest?” Ra mię
Bo ga jest sym bo lem Je go po tęż nej mo cy. On po -
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wie dział Izra eli tom w Egip cie (2 Moj. 6:6, KJV):
„Wy ba wię was wy cią gnię tym ra mie niem i są da -
mi wiel ki mi”. Po ich wiel kim wy zwo le niu
i znisz cze niu go nią cych ich Egip cjan, Moj żesz
i in ni Izra eli ci śpie wa li (2 Moj. 15:12,16): „Wy cią -
gną łeś pra wi cę Two ją, po żar ła je zie mia....
Od wiel ko ści ra mie nia Twe go umilk ną ja ko ka -
mień, aż przej dzie lud Twój, PA NIE”. W Izaj.
51:9 wier ni w Izra elu bła ga li: „Ocuć się, ocuć się,
ob lecz się w si łę, o ra mię PAŃ SKIE! Ocuć się, ja -
ko za dni daw nych [na przy kład, w wiel kim wy -
zwo le niu z Egip tu]”. 

Po tęż na moc Bo ga jest obec nie nada na Me -
sja szo wi, Je go Słu dze, któ ry jest mo cą Bo żą ku
zba wie niu dla wszyst kich wie rzą cych. W Izaj.
52:10 (KJV) czy ta my: „PAN wy cią gnął Swe świę -
te ra mię przed oczy ma wszyst kich na ro dów,

aby wszyst kie krań ce zie mi oglą da ły zba wie nie
Bo ga na sze go”. Pod czas chwa leb ne go pa no wa -
nia Me sja sza na zie mi, któ re na stą pi po uci sku
Ja ku ba, On, ja ko Po to mek Abra ha ma, bę dzie
bło go sła wił wszyst kie na ro dy zie mi (1 Moj.
22:18). Za tem Bo ski Słu ga, „ra mię Je go, pa no wać
bę dzie za Nie go” (Izaj. 40:10, KJV). Wte dy po ku -
tu ją cy Izra el słusz nie po wie „rzecz mia stom
Judz kim: Oto Bóg wasz!” (40:9).

Lecz któż uwie rzył te mu prze sła niu? Jak wie -
lu przy ję ło ob ja wie nie Bo skie go Ra mie nia
i otwo rzy ło swe oczy, by w tym wzgar dzo nym
i od rzu co nym Słu dze Bo ga, któ ry umarł za nich,
uj rzeć moc Bo ga ku zba wie niu? Su ge ro wa -
na od po wiedź brzmi: Bar dzo nie licz ni. I rze czy -
wi ście tak by ło!

BS ‘09, 25-28

Ro pa: W 5 Moj. 33:24, 3500 lat te mu, Moj żesz wy gło sił pro roc two: „Bło go sła wio ny nad in nych sy nów
Aser... I OMO CZY W OLI WIE NO GĘ SWO JĄ”. Aser otrzy mał te ry to rium wzdłuż Mo rza Śród ziem ne go,
któ re na po łu dniu by ło za koń czo ne w kształ cie sto py, któ re w tam tych dniach okre śla no, ja ko „sto pę Ase -
ra”. Obec nie „sto pa Ase ra” opły wa w ro pę. Od 1994 do 2005 ro ku by ła tam wy do by wa na ro pa i wy wo -
żo na z por tu w Haj fie. Czy wa sze ser ca nie ra du ją się, wi dząc jak Bóg wy peł nia Swe pro roc twa? Nie wi -
dzial na, po tęż na Bo ska rę ka rzą dzi i pro wa dzi. Je go Sło wo trwa na wie ki! 

Gaz: (ISRA ELNN.COM) 19 stycz nia 2009, Kom pa nia Ener ge tycz na z cen tra lą w Ho uston, pro wa dzą ca od -
wier ty dla izra el skie go przed się bior stwa pa li wo we go De lek, ogło si ła, że od kry ła ogrom ne za pa sy na tu -
ral ne go ga zu pod Mo rzem Śród ziem nym, nie da le ko Haj fy. Mi ni ster Bi ny amin Ben -Elie zer po wie dział,
że to od kry cie ma „hi sto rycz ne roz mia ry” i mo że zmie nić stan izra el skiej eko no mii. 

Czyż to nie przy wo dzi na pa mięć pro roc twa Eze chie la 38:11,12, że w cza sie uci sku Ja ku ba, wro go wie
Izra ela [Gog] „wtar gną do zie mi... aby wziąć łu py” su ge ru jąc, że Izra el bę dzie wów czas do świad czał po -
myśl no ści i bo gac twa, któ re przy cią gnie gra bież ców?

IZRA EL SKIE WIA DO MO ŚCI 

Śro da, 8 kwiet nia, po go dzi nie 18.
Da ta Pa miąt ki w tym ro ku przy pa da 8 kwiet nia po godz. 18. Nów księ ży ca, naj bliż szy wio sen ne go po -
rów na nia dnia z no cą, na stą pi w Je ro zo li mie 26 mar ca o 18:28. Zgod nie z tym 1 Ni san za czy na się 26 mar -
ca o 18:00, a 14 Ni san za czy na się o 18:00 trzy na ście dni póź niej, czy li o 18:00, 8 kwiet nia. Niech Bóg bło -
go sła wi Swój po świę co ny lud, aby śmy wła ści wie przy go to wa li się do upa mięt nie nia na sze go Pa na i Je -
go wiel kiej ofia ry za nas (1 Kor. 5:7,8)! 

DA TA PA MIĄT KI W 2009 RO KU
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Pierw szy przy pa dek śmier ci w ro dzi nie Ada ma,
z pew no ścią po ło żył się na nią wiel kim cie niem. Na -
dzie ja ze środ ko wa na w Bo skiej obiet ni cy o na sie niu
nie wia sty, któ re mia ło po trzeć gło wę wę ża, tym cza -
so wo zga sła. Nie dłu go po tem na ro dził się Set. Je go
imię wy ra ża ło na dzie ję ro dzi ców, że on bę dzie tym
obie ca nym przez Pa na – nie wie dząc, że Ten obie ca -
ny to Me sjasz, któ ry miał przyjść po upły wie dłu gie -
go cza su i na któ re go dzie ło świat cią gle cze ka.

Cho ciaż mó wi my tu o pierw szym przy pad ku
śmier ci, nie po win ni śmy za po mi nać, że z Bo skie go
punk tu wi dze nia Adam i je go po tom stwo już by ło
mar twe i nikt spo śród nie go nie mo że od zy skać
wiecz ne go ży cia ina czej, jak tyl ko przez dzie ło po jed -
na nia za grzech, do ko na ne przez Od ku pi cie la. 

Spo śród mi liar da sze ściu set mi lio nów lu dzi (we -
dług ak tu al nych sta ty styk z 2009 ro ku – 6 743 243
000) ży ją cych obec nie na świe cie, każ de go dnia umie -
ra dzie więć dzie siąt ty się cy (we dług sta ty styk z 2009
– 166 125). 

Nie wąt pli wym szczę ściem dla na sze go upa dłe go
ro du jest to, że nie mo że my w peł ni oce nić trosk i pro -
ble mów in nych lu dzi. Każ dy czło wiek, każ da ro dzi -
na, dźwi ga tak wiel ki ba gaż kło po tów, ja ki jest w sta -
nie unieść. Pod wpły wem nie po ha mo wa ne go przy -
pły wu ża lu, po eta śpie wał:

„Za po mnij o smut ku, bo każ dy go ma;
Płacz, lecz po ci chut ku niech pły nie twa łza”.

Na dzie ja, ra dość i po kój spły wa ją na nas dzię ki
Bo skiej obiet ni cy, że na dej dzie czas, gdy nie bę dzie
wię cej smut ku i śmier ci, grze chu i bó lu. Po nie waż
Kró le stwo Me sja sza zwy cię ży grzech i śmierć, a wo -
la Bo ża bę dzie do sko na le speł nia na na zie mi, tak jak
obec nie jest peł nio na w nie bie – Ma te usza 6:9,10.

Na sze do świad cze nia z grze chem i ka rą za nie go
po win ny uczy nić nas bar dziej współ czu ją cy mi wo bec
in nych. Nie po win ni śmy czy nić nic ta kie go, co przy -
da ło by in nym cier pień, lecz wszyst ko to, co spra wi -
ło by im ulgę. Sło wa Je zu sa za wie ra ją ta ki akord
współ czu cia: „Pójdź cie do Mnie wszy scy, któ rzy ście
spra co wa ni i ob cią że ni, a Ja wam spra wię od pocz -
nie nie”. Tyl ko w łącz no ści z Chry stu sem jest od po -
czy nek dla stra pio ne go ser ca. 

Py ta nia do lek cji 14 

1. Kto pierw szy umarł w ro dzi nie Ada ma? 1 Moj. 4:8.

2. Ja kiej obiet ni cy Bóg udzie lił ko bie cie w ogro dzie
Eden? Aka pit 1.

3. Ja ki sku tek wy war ła śmierć Abla na na dzie ję je go
ro dzi ców od no śnie obiet ni cy?

4. Ja ki syn uro dził się wkrót ce po śmier ci Abla?

5. Co zna czy je go imię?

6. Czy Adam i Ewa zda wa li so bie spra wę, że ten
obie ca ny bę dzie Me sja szem?

7. Czy z Bo skie go punk tu wi dze nia śmierć Abla by -
ła pierw szą śmier cią? Aka pit 2.

8. W ja ki spo sób moż na od zy skać wiecz ne ży cie?

9. Czy czło wiek mo że w peł ni oce nić smut ki i trud -
no ści in nych? Czy jest to bło go sła wień stwem?
Aka pit 4.

10. Co we dług po ety, po win ni śmy zro bić z na szy mi
smut ka mi?

11. Co osta tecz nie zwy cię ży grzech i śmierć? Aka pit 5.

12. Ja ki sku tek po win ny na nas wy wrzeć na sze do -
świad cze nia z grze chem i ka rą za nie go? Aka pit 6.

13. Jak po win ni śmy od czu wać i po stę po wać wo bec
smut ków in nych?

14. Gdzie je dy nie jest od po czy nek dla stra pio ne go
ser ca?

PO CZĄ TEK SMUT KU I ŻA ŁO BY

FOTODRAMA STWORZENIA
czyli historia biblijna w obrazach.

- 198 str. oprawa miękka, cena - 15 zł. 

Jana 5:
28,29



Chlubię się krzyżem Chrystusa,
Wyrastającym nad spustoszeniem czasu; 

Całe światło świętej historii
Skupia się wokół jego wzniosłej głowy.

Gdy dopadają mnie niedole życia,
Nadzieja zawodzi, a strach przeszywa,

Krzyż mnie nigdy nie opuści;
Spójrz jak promienieje pokojem i radością.

Gdy na mej drodze słońce życia 
Świeci jasnością wyraźną i pełną,

Światłość bijąca z krzyża
Nadaje dniowi nowy blask.

Groza i błogosławieństwo, ból i przyjemność,
Są uświęcane przez krzyż;

Jest tam pokój, który nie zna miary,
Radość, która trwa zawsze.

Bieżący oraz poprzednie numery Sztandaru Biblijnego można znaleźć na stronie internetowej   http://epifania.pl    e -ma il: srme@epi fa nia.pl
Poprzez ten adres osiągalne są podobne strony w USA, we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Litwie, Ukrainie, Rosji, Brazylii.

„Chrystus - Duch - Przymierza“ Tom 15, str. 264.


