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TE sło wa zo sta ły skie ro wa ne do Elia sza przez
izra el skie go kró la Acha ba. Pa mię taj my, że

Achab był mę żem Ize bel, pod łej ko bie ty, któ ra
prze śla do wa ła Elia sza i przed któ rą on uciekł
na pu sty nię, na okres trzech i pół ro ku
(1 Król. 18:17). 

Wcze śniej do strze gli śmy, że te trzy ży dow -
skie po sta cie by ły ty pa mi lub sym bo la mi klas
w Wie ku Ewan ge lii oraz że ich czy ny ilu stro wa -
ły dzia ła nia klas, któ re by ły przez nie przed sta -
wio ne: Eliasz re pre zen to wał
Ko ściół – praw dzi wych i gor li -
wych na uczy cie li Bo skie go Sło -
wa; Ize bel zo sta ła uży ta do
przed sta wie nia pa pie stwa, fał-
szy we go ko ścio ła, któ ry do-
szedł do wła dzy przez po łą cze -
nie z im pe rium rzym skim, re-
pre zen to wa nym przez Acha ba. 

Tak jak pa pie stwo wy ko -
rzy sty wa ło rzym ską wła dzę
i moc in kwi zy cji do prze śla -
do wa nia praw dzi wych na-
uczy cie li Pa na (i wie lu uś mie r   -
ci ło) przez sym bo licz ne trzy
i pół ro ku, czy li ty siąc dwie-
ście sześć dzie siąt sym bo licz -
nych dni [1260 li te ral nych lat],
tak Ize bel uży wa ła mo cy
Acha ba do prze śla do wa nia
Elia sza i za bi ja nia pro ro ków
Pań skich przez trzy i pół ro -
ku. W tam tym cza sie pa no wa -
ła wiel ka su sza w zie mi; tak też pod czas 1260
lat pa pie skich prze śla do wań, któ re za koń czy -
ły się w 1799 ro ku, by ła wiel ka du cho wa su sza
i głód, „nie głód chle ba ani pra gnie nie wo dy,
ale słu cha nia słów Pań skich” (Amo sa 8:11). Na-
stęp nie, po od rzu ce niu fał szy wych na uczy cie -

li Ba ala (pa pie stwa), przy szedł ob fi ty deszcz;
Bóg Je ho wa zo stał po now nie uzna ny. Lecz Ize-
bel i jej cór ki nie na wi dzi ły kla sy Elia sza i usi -
ło wa ły ją znisz czyć. 

Mniej wię cej w tym cza sie Achab po wie -
dział do Elia sza: „Czy to nie ty po wo du jesz za-
mie sza nie w Izra elu?” Eliasz spra wiał im kło po -
ty, po nie waż był praw dzi wym pro ro kiem
i sprze ci wiał się ich grze chom; po dob nie jest
obec nie z ty mi, któ rzy po zo sta ją wier ni Bo gu,

któ rzy nie kła nia ją się for-
mom i zwy cza jom te go prze-
wrot ne go wie ku, lecz ra czej
je stro fu ją. Ci, któ rzy bez tro -
sko czu ją się w Sy jo nie, bar-
dzo zi ry to wa ni tym stro fo -
wa niem, uży wa ją po dob nych
słów, jak Achab do Elia sza:
„Czy to nie ty po wo du jesz za-
mie sza nie w Izra elu?” 

Tak, my spra wia my kło-
pot Izra elo wi. Bóg po wie dział:
„Ten, któ ry ma mo je sło wo,
niech mó wi sło wo mo je
w praw dzie”. „Gło śno wo łaj,
nie po wstrzy muj się, pod nieś
głos swój jak głos trą by,
a wskaż Mo je mu lu do wi prze-
stęp stwa ich... cho ciaż co-
dzien nie Mnie szu ka ją i chcą
po znać Mo je dro gi jak na ród,
któ ry czy ni spra wie dli wość,
a nie za nie dbał praw swe go

Bo ga”. To mia ło za sto so wa nie do cie le sne go
Izra ela („cień”) jak rów nież do no mi nal ne go ko-
ścio ła Wie ku Ewan ge lii. Ni gdy nie by ło ta kie go
cza su, w któ rym ży dow skie pra wa i za rzą dze nia
by ły by wier niej prze strze ga ne niż pod czas sied-
miu lat ich „żni wa”. Skru pu lat nie pa mię ta no
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Eliasz kar cą cy Acha ba:
„Czy to nie ty po wo du jesz
za mie sza nie w Izra elu?”

„CZY TO NIE TY PO WO DU JESZ„CZY TO NIE TY PO WO DU JESZ
ZA MIES ZA NIE WZA MIES ZA NIE W IZ RA ELU?” IZ RA ELU?” 



o ka żdej for mie i ce re mo nii oraz dzie się ci nie.
Świą ty nia, w któ rej od pra wia li na bo żeń stwa,
wła śnie ukoń czo na przez He ro da, by ła naj bar -
dziej oka za ła ze wszyst kich. Ich sys tem re li gij ny
zy skał ogól no świa to wy roz głos. Po dej mo wa no
pie sze przed się wzię cia mi syj ne w ce lu na wró -
ce nia świa ta na ju da izm i Ży dzi by li w nich tak
gor li wi, że Je zus po wie dział o nich: „ob cho dzi -
cie mo rze i ląd, aby ście uczy ni li jed ne go no we -
go Ży da”. Jed nak o ca łym tym wiel kim po ka zie
– gor li wo ści, pom py i po zor ne go suk ce su – Pan
po wie dział: „Lud ten przy bli ża się do Mnie usta -
mi swy mi i war ga mi czci Mnie; ale ser ce ich da-
le ko jest ode Mnie” (Mat. 15:8). O ich prak ty -
kach re li gij nych Pan Je zus po wie dział: „Oczysz-
cza cie ku bek na ze wnątrz” – „je ste ście ni czym
gro by po bie la ne, na ze wnątrz czy ste i pięk ne,
lecz we wnątrz peł ne zgni li zny i ze psu cia”. 

Fał szy wy ko ściół oraz „żni wo” tam te go Wie -
ku by ły je dy nie cie nia mi te go Wie ku, je go ko-
ścio ła i żni wa. Jak wte dy, tak obec nie, po wo -
dze nie i po zor nie wiel ki suk ces to wa rzy szy wy-
sił kom ko ścio ła w kra ju i za gra ni cą. Oka za łe
świą ty nie, wspa nia ła mu zy ka i kosz tow ne sza -
ty, wy da ją się być wy znacz ni kiem obec ne go cza -
su ja ko okre su nie spo ty ka ne go suk ce su; jed nak
obec nie, tak jak wów czas, to pięk no jest do strze-
ga ne głów nie na ze wnątrz, po nie waż we-
wnętrz nie, dzień po dniu, ten ko ściół ogar nia
co raz więk sza de mo ra li za cja i świa to wość. „Bar-
dziej mi łu ją cy roz ko sze niż Bo ga, ma ją cy po zo -
ry po bo żno ści, lecz wy pie ra ją cy się jej mo cy;
od ta kich od wróć się” (2 Tym. 3:1-5, KJV). 

Pan Je zus po wie dział, że na wró ce ni na Ju -
da izm by li na praw dę po krzyw dze ni przez
przy pro wa dze nie ich do tak ze psu te go ko ścio -
ła. Uwa ża my, że to sa mo jest praw dą obec nie,
z po wo du de ge ne ra cji no mi nal ne go ko ścio ła
Wie ku Ewan ge lii. Czło wiek, któ ry przy cho dzi
ze świa ta do zna je tam wię cej szko dy niż ko rzy-
ści. Gdy był w świe cie, był prze ko na ny o grze -
chu, lecz ko ściół mó wi do nie go: Je steś mo ral -
nym czło wie kiem, nie je steś grzesz ni kiem; je śli
masz ja kieś ukry te sła bo ści, nie zwa żaj na nie
i przy stąp do na sze go ko ścio ła. 

Sy jon jest bez tro ski i za do wo lo ny z sie bie,
a kie dy my gło śno wo ła my i nie szczę dzi my sił,
lecz wy ka zu je my lu do wi Bo że mu ich grze chy
i for my po bo żno ści bez wy ni ka ją cej z niej mo cy,

są bar dzo nie za do wo le ni i uska rża ją się, że my
po wo du je my za mie sza nie w Izra elu. Kie dy ten
sam za rzut zo stał wy su nię ty prze ciw ko Je zu so -
wi, na szej Gło wie – że On sprze ci wiał się i prze -
szka dzał usta no wio nym przez Bo ga przy wód -
com i na uczy cie lom, naj wy ższym ka pła nom,
uczo nym w pi śmie i fa ry ze uszom, Pan od po -
wie dział: „Nie mnie maj cie, że przy sze dłem dać
po kój na zie mię; nie przy sze dłem udzie lić po ko -
ju, ale miecz [Praw da jest mie czem]. Bo przy sze-
dłem, abym ro ze rwa nie uczy nił... I nie przy ja -
ciół mi bę dą czło wie ko wi do mow ni cy je go
– a kto nie bie rze krzy ża swe go, a idzie za mną,
nie jest Mnie god ny” (Mat. 10:34-38, KJV). 

W cza sie do zwo le nia na pa no wa nie zła,
Praw da ni gdy nie pro wa dzi ła więk szo ści lu dzi.
Du żą czę ścią dzie ła Praw dy za wsze by ło i za -
wsze bę dzie stro fo wa nie ciem no ści. Na ga na ni -
gdy nie jest przy jem na, a naj mniej przy jem -
na jest dla tych, któ rzy naj bar dziej jej po trze bu -
ją. O świę tych jest na pi sa ne: „Po kój wiel ki da-
jesz tym, któ rzy mi łu ją Two je pra wo, a nie do-
zna ją żad nej ura zy”. Po nie waż Eliasz ga nił
grzech i błąd, dla te go był nie na wi dzo ny i oskar -
ża ny o po wo do wa nie za mie sza nia w Izra elu;
z te go sa me go po wo du po tę pia no Je zu sa i dla tej
sa mej przy czy ny wy stę pu je się prze ciw wszyst-
kim, któ rzy ży ją po bo żnie. 

Je zus opła ku je Je ru za lem
Ew. Łu ka sza 19:41

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2012 —   83



Je śli ktoś udzie la na ga ny, niech mó wi, jak
gdy by prze ka zy wał wy ro ki Bo że i niech nic nie
bę dzie czy nio ne lub mó wio ne pod wpły wem
gorz ko ści, kłót ni lub pró żnej chwa ły; niech
przez ła god ne go i spo koj ne go du cha w mi ło ści
oka zu je moc, jak rów nież for mę po bo żno ści, ku
chwa le Te go, któ ry nas po wo łał z ciem no ści
do Swe go wspa nia łe go świa tła. 

Pod czas Swe go po by tu na zie mi Je zus zwra-
cał uwa gę Ży dów na przy bli ża ją ce się dla nich
są dy Bo ga, mó wiąc: „To są dni po msty, aby się
wy peł ni ło wszyst ko, co jest na pi sa ne” (Łuk.
21:22). Eliasz za po wie dział śmierć Ize bel i Acha -
ba, że psy bę dą li zać je go krew i jeść jej cia ło. Te -
raz jest miej sce, aby śmy opo wie dzie li o sło wie
Bo żym przed sta wio nym przez Elia sza, że Achab
i je go na stęp cy (im pe rium rzym skie i na stę pu ją -

ce po nim im pe ria) zo sta ną uśmier ce ni – znisz-
cze ni (Dan. 2:44). Jak rów nież, że Ize bel zo sta nie
„zje dzo na przez psy” (zde gra do wa na), to zna-
czy, że pa pie stwo, a w isto cie rze czy no mi nal ny
ko ściół, któ re jak ono przed sta wia ta ki sam ko-
ściół oraz po łą czo ny z nim świa to wy sys tem,
zo sta nie oba lo ne i znisz czo ne. 

Da lej Eliasz przed sta wia „ma lucz kie stad ko”
uwiel bio nych przez wiel kie wy wy ższe nie ich,
wzię cie do nie biań skiej chwa ły. Jak wiel ką ła ską
by ło uzna nie te go nie licz ne go gro na, któ re obec-
nie zo sta ło prze mie nio ne do Bo skiej na tu ry
w do sko na łym po do bień stwie do na sze go Pa -
na i Gło wy, w ce lu przy szłe go są dze nia i rzą dze -
nia w ziem skim Ty siąc let nim Kró le stwie
(Łuk. 12:32)!

84 —  SZTANDAR BIBLIJNY

DRO DZY BRA CIA: Je stem bar dzo za do wo -
lo ny ze spo tka nia z wa mi dziś ra no – z piel -

grzy ma mi, ob cy mi, cu dzo ziem ca mi w sto sun -
ku do świa ta, ze star szy mi i dia ko na mi w Ko ście -
le Chry stu sa ze wszyst kich de no mi na cji, bez
wzglę du na de no mi na cyj ne po glą dy. Chciał-
bym po wie dzieć do was kil ka słów, po nie waż
wy da je mi się, że, po pierw sze, jest wiel ka pra -
ca, któ rą ma cie do wy ko na nia – wiel ka od po -
wie dzial ność w związ ku z Pań skim dzie łem żni -
wa. A po dru gie, po nie waż uwa żam, że ci, któ-
rzy zaj mu ją ja kieś miej sce słu żby dla do mow ni -
ków Pa na, od po wied nio do te go ma ją cię ższe
po ku sy oraz pró by i ka żdy z nas po wi nien od-
czu wać od po wie dzial ność sta no wi ska i nie bez -
pie czeń stwa dla sie bie sa mych. Wie cie sa mi, że
bar dzo ła two nam jest my śleć o in nych lu dziach,
iż jed ni upa da ją, dru dzy po peł nia ją po mył ki,
a jesz cze in ni po ty ka ją się, lecz uwa żam, że bar-

dzo wa żną kwe stią jest, aby śmy wła ści wie po-
stę po wa li. Spra wu jąc ogól ny nad zór nad Pań -
skim dzie łem, kie dy ob ser wu ję tych, któ rzy są
w nie bez pie czeń stwie, któ rzy po ty ka ją się i po -
śli zgu ją się, to na prze strze ni lat do strze gam, że
du ża ich część to ci, któ rzy zaj mo wa li wpły wo -
we sta no wi ska w Ko ście le Chry stu so wym – wa -
żne miej sca słu żby wśród wier nych Pa na – i od -
czu wam, że sło wa Apo sto ła są w peł ni uza sad -
nio ne, gdy mó wi: „Niech was nie wie lu bę dzie
na uczy cie la mi, bra cia moi, wie dząc, że cię ższy
sąd od nie sie my”. Za tem, cho ciaż jest bar dzo za-
szczyt ną spra wą być słu gą w Cie le Pań skim, to
nie sie ze so bą wiel ki cię żar od po wie dzial no ści
oraz nie bez pie czeń stwo, aby śmy po gło sze niu
Ewan ge lii in nym, sa mi nie zo sta li od rzu ce ni.
Dro dzy bra cia, z mo je go wła sne go do świad cze -
nia – a są dzę, że nie mó wię do was te go, cze go
nie od czu wam na so bie – od lat po wa żnie od-
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czu wam to w mo im ser cu i umy śle. Ob ser wu ję
tych, któ rzy ode szli od Praw dy i mó wię do sie -
bie, że nie któ rzy z nich by li bar dzo in te li gent ni,
nie któ rzy z nich przy naj mniej ro zu mie li spra wy
bar dzo wy raź nie i je śli kie dyś mo gli ja sno ro zu -
mieć i wi docz nie by li roz wi nię ci w Praw dzie,
a po tem to utra ci li i wszyst ko sta ło się dla nich
za ćmio ne, to czy w po dob ny spo sób i ja ta kże
nie mo gę od paść ze sta no wi ska ła ski i zna jo mo -
ści Praw dy? A mo je ser ce od po wie dzia ło: „Tak”
i zwró ci łem się do Pa na: „Pa nie strzeż mnie,
trzy maj mnie w Swej moc nej dło ni”. 

Cho ciaż nie pró bu je my wy da wać są du wo -
bec in nych i mó wić: „Ty je steś ta ki, a ty ta ki, ty
masz za du żo te go, a za ma ło te go”, to jed nak
nie mo że my zu peł nie nie zwa żać na pew ne wa-
run ki obec nie i po tym, gdy ktoś upadł, nie jest
nie wła ści we, gdy przy naj mniej za py ta my:
„Na ja kim punk cie on się po tknął?” W tym sa -
mym cza sie nie wła ści we bę dzie, gdy bę dzie my
są dzić ko goś, że upadł lub że miał zły stan ser -
ca, po nie waż nie je ste śmy w sta nie są dzić ser ca;
lecz po tym, gdy ktoś upadł, wła ści we i słusz ne
jest, aby śmy się za sta no wi li, na czym po tknę ła
się ta oso ba. 

Pa mię tam, gdy ja ko chło pak pew ne go wie-
czo ra sze dłem uli cą w Pit ts bur ghu, kie dy spadł
śnieg, prze cho dzi łem przez sta re, gład kie, że la -
zne drzwi do piw ni cy po kry te cien ką, po ły sku -
ją cą war stwą śnie gu. Kie dy przez nie wsze dłem,
szyb ko upa dłem (ła miąc pa lec). Gdy upa dłem,

po my śla łem o wer se cie Bi blii, któ ry mó wi:
„Przed znisz cze niem przy cho dzi py cha,
a przed upad kiem wy nio słość du cha”. My ślę,
że le d wie co do tkną łem drzwi piw ni cy, kie dy to
przy szło mi do gło wy. Nie wiem, czy mia łem
wy nio słe go du cha w związ ku z tym upad kiem,
lecz po my śla łem, że mo gę wy cią gnąć z te go do -
brą lek cję. Z wła sne go do świad cze nia do strze -
gam, że na du cho wej dro dze są pew ne śli skie
miej sca i kie dy my kro czy my po niej nie ostro -
żnie, my śląc o czymś in nym i nie zwa ża jąc
na na sze po stę po wa nie, nie pa trząc gdzie idzie -
my, to nasz upa dek po zo sta je tyl ko kwe stią cza -
su. Na ile po zwa la mi mój osąd, on po ma ga mi
okre ślić, że tym, co oka za ło się naj bar dziej ka ta -
stro fal ne dla tych, któ rzy upa dli, był duch py chy
i sa mo lub stwa. Wie cie, co mam na my śli. My ślę,
że czę sto do brze jest, gdy je ste śmy tak bar dzo
czuj ni na tym punk cie, że gdy stwier dzi my, iż ja-
kieś uczu cie ogar nia czy jeś uspo so bie nie, aby
osa czyć tę oso bę, to le piej za py taj my sa mych
sie bie: Dla cze go ja chcę na po mnieć te go bra ta?
Czy tyl ko dla te go, że to jest ko niecz ne i wła ści -
we w tym cza sie, a mo że by ło by le piej, gdy by to
po zo sta ło nie zau wa żo ne przez in nych? Czy
uwa żam się za wy ższe go od in nych pod wzglę -
dem wie dzy praw dy i czy my ślę, że mu szę dzia-
łać ja ko po rząd ko wy na ka żdym bi blij nym spo-
tka niu w zbo rze? Czy po sia dam uczu cie py chy?
Jak kol wiek spra wa się przed sta wia, po win ni -
śmy sta ran nie pil no wać sa mych sie bie, na szych
wła snych serc. Oczy wi ście chce my czu wać nad

A mo je ser ce od po wie dzia ło „Tak” i zwró ci łem się do Pa na:
„Pa nie strzeż mnie, trzy maj mnie w Swej moc nej dło ni”.
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na szą mo wą i ca łym na szym po stę po wa niem
w ży ciu, lecz szcze gól nie nad na szy mi ser ca mi.
Ja ki jest w tym cel? Dla cze go ja to mó wię? Dla-
cze go to czy nię? Ja ki mo tyw stoi za ta kim dzia-
ła niem? Czy ja pró bu ję na pra wić bra ta lub po ka-
zać wszyst kim obec nym, o ile le piej ro zu miem
praw dę niż od wie dza ją cy zbór piel grzym czy
sio stra? Je śli kry ty ku je my sa mych sie bie, czy ni -
my to, co Apo stoł Pa weł miał na my śli, kie dy
po wie dział: „Pa trz cie za tem, aby ście ostro żnie
cho dzi li”. Cho dzić ostro żnie, to zna czy pa trzeć
do oko ła, aby wi dzieć, gdzie idziesz. I za rów no
wy jak i ja, dro dzy bra cia, pro por cjo nal nie do te -
go, ja ką słu żbę ma my do wy ko na nia dla wiel kie -
go Kró la, uświa da mia my so bie, że wiel ki prze-
ciw nik, dia beł, krą ży wo kół, szu ka jąc ko go
mógł by usi dlić, znie wo lić, do pro wa dzić do
upad ku i w po dob nej pro por cji kie ru je swą
uwa gę na nas. Je stem pe wien, że on po świę ca
mi du żo uwa gi. Oczy wi ście, z dru giej stro ny,
je ste śmy za do wo le ni, że Pan ta kże kie ru je Swą
uwa gę na nas. Mo że my być pew ni, że ka żde go,
kto jest wy sta wio ny na szcze gól ne po ku sy prze-
ciw ni ka, Pan ta kże ma w Swej szcze gól nej pie-
czy, je śli na le ży my do Nie go i je ste śmy lo jal ni
w ser cu. „Za ta cza obóz anioł Pań ski wo kół tych,
któ rzy się Go bo ją i wy ry wa ich”.

Nie jest mo ją my ślą wsz cze pia nie znie wa la -
ją ce go stra chu, lecz du cha wiel kiej czci dla Bo ga
oraz głę bo kie go uczu cia, że bie rze my udział
w naj wa żniej szym dzie le i że je ste śmy w nim
po pro stu ja ko słu dzy Bo ga oraz słu dzy zgro ma-
dze nia i wy pa da, aby śmy uczy ni li wszyst ko, co
w na szej mo cy, by słu żyć stad ku Chry stu sa i nie
czy nić te go z ja kiś sa mo lub nych mo ty wów, du -
cha sa mo chwal stwa, cheł pie nia się lub wy wy ż -

sza nia się przed brać mi, lecz po pro stu: jak naj-
le piej mo gę słu żyć Pa nu i tym, któ rzy są Je go?
Wie rzę, że tam, gdzie jest ta ki duch, tam jest
bez pie czeń stwo, a je śli jest ja ki kol wiek in ny
duch, je śli od kry je cie, że szu ka cie uzna nia czy
sta no wi ska, to uwa żam, że znaj dzie cie się w nie -
bez piecz nym miej scu i po win ni ście mo dlić się
do Bo ga o wy zwo le nie z te go. 

Nie je stem je dy nym, któ ry to do strze ga.
Nie któ rzy dro dzy bra cia na pi sa li mi o tym sa -
mym. My ślę o kil ku piel grzy mach, któ rzy na pi-
sa li do mnie w tych sło wach: „Dro gi Bra cie,
chciał bym abyś umie ścił to w two im cza so pi -
śmie, aby to mo gło słu żyć ja ko po moc i ochro -
na dla nas piel grzy mów. Kie dy uda je my się
w ró żne miej sca, dro dzy przy ja cie le ro bią dla
nas tak du żo, że, jak po wie dział pe wien pi sarz:
„Cza sa mi czu ję, że mo ja gło wa na dy ma się, a ty
wiesz, że to jest nie bez piecz ne uczu cie”. Tak, on
ma ra cję. Do brze jest, je śli lud Pa na wszę dzie
prze ja wia wła ści wy osąd i nie wy ra ża się w zbyt
po chwal nych sło wach o ja kimś słu dze Praw dy,
lecz z dru giej stro ny, mó wi w po chwal nych sło-
wach o sa mej Praw dzie oraz o Wiel kim Daw cy
Praw dy – o Pa nu. Nie wy wy ższaj cie ni ko go po -
nad mia rę z po wo du je go na tu ral nych zdol no -
ści. Nie któ rzy bę dą w sta nie to znieść, a in ni
nie, a mnie i wam by ło by bar dzo przy kro, gdy-
by śmy osta tecz nie oka za li się od po wie dzial ni
za po moc w upad ku ja kie goś bra ta czy sio stry
z te go po wo du. Jak wi dzi cie, isto ta spra wy,
o któ rej wspo mi na ją, wska zu je, że prócz mnie
i in ni od czu wa ją wa żność sy tu acji i od po wie -
dzial ność sta no wi ska. 

Kie dy my śla łem o tym nie wiel kim prze mó -
wie niu do was te go wie czo ru, na mój umysł
przy szedł pe wien wer set Pi sma Świę te go, sło -
wa Apo sto ła Paw ła, kie dy zwo łał ra zem star-
szych Efe zu, bę dąc w dro dze do Je ru za lem i nie
ma jąc cza su na wyj ście ze stat ku. Star si przy by -
li, aby spo tkać się z nim bli sko stat ku i kie dy by -
li ra zem po wie dział, to ja ko rzecz nik Pa na Je zu -
sa po wie dział: „Pil nuj cie sa mych sie bie i ca łe go
stad ka, w któ rym was Duch Świę ty po sta no wił
nad zor ca mi, aby ście kar mi li Ko ściół Bo ży, któ-
re go On na był przez Swą krew” (Dz. Ap. 20:28,
KJV). Zwróć cie uwa gę na spo sób, w ja ki Apo-
stoł to stwier dza – „Pil nuj cie sa mych sie bie”.
To jest na pierw szym miej scu w przy pad ku

„Pil nuj cie sa mych sie bie i ca łe go
stad ka, w któ rym was Duch

Świę ty po sta no wił nad zor ca mi,
aby ście kar mi li Ko ściół
Bo ży, któ re go On na był

przez Swą krew”

(Dz. Ap. 20:28, KJV)
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wszyst kich nas, dro dzy bra cia. Bóg uwa ża, że
wa żniej sze jest to, co ty ro bisz dla sie bie, niż to,
co ro bisz dla ko go kol wiek in ne go i Bóg uwa ża,
że tak jest w mo im przy pad ku i dla te go ja mu -
szę być bar dziej wy ma ga ją cy wo bec sie bie niż
w od nie sie niu do ko go kol wiek in ne go, nie wa -
żne ko go. Do brze jest, gdy ja od czu wam od po-
wie dzial ność urzę du słu gi, rzecz ni ka oraz am-
ba sa do ra Pa na i do brze bę dzie, gdy wy bę dzie-
cie czuć od po wie dzial ność za to, co mó wi cie
i za wszyst ko, co czy ni cie oraz w ca łym wa-
szym po stę po wa niu pa mię ta jąc, że to bę dzie
mia ło wpływ na in nych, w kie run ku do bra lub
zła, lecz na dal to jest wa żniej sze dla was sa-
mych. Bóg mó wi, że u was to po win no za cząć
się w wa szym wła snym ser cu, a u mnie w mo -
im wła snym ser cu. „Pil nuj cie sa mych sie bie”.
Ozna cza to, dro dzy przy ja cie le, bar dzo sta ran -
ne czu wa nie, czu wa nie nad na szy mi mo ty wa -
mi, czu wa nie nad wszyst kim, co czy ni my – do-
kład ne zwra ca nie uwa gi – nie tyl ko, że zwa ża -
li ście na to rok te mu, zro bi li ście pod su mo wa nie
i do strze gli ście stan wa sze go ser ca oraz stwier-
dzi li ście, że wszyst ko by ło w po rząd ku. Z mo -
je go wła sne go do świad cze nia od kry łem, że wa -
żne jest dla lu du Bo że go, a szcze gól nie dla tych,
któ rzy spra wu ją zna czą ce urzę dy, aby do ko -
ny wa li pod su mo wa nia swe go sta nu ka żdej no -
cy. Jak wy glą da wasz stan dziś wie czo rem,
przed pój ściem do łó żka? Ja ki jest stan wa sze -
go ser ca? Jak bli sko Pa na je ste ście? Czy ma cie
ja kieś pla my na wa szej sza cie, ja kieś za ła ma nia
w wa szym cha rak te rze? Je śli tak, po zbądź cie
się ich. Jest tyl ko je den spo sób. Ten, kto nie
wy czy ści plam i nie po zby wa się za ła mań, któ -
re po sia da, nie jest w sta nie na uczać Bo skie go
stad ka na ten te mat. To za czy na się od nas,
dro dzy bra cia: „Pil nuj cie sa mych sie bie”. 

Wte dy, po dru gie, bę dzie cie we wła ści wym
sta nie, by uwa żać na Bo skie stad ko, któ re Bóg
na był przez krew Swe go Sy na. Ile wa szej uwa -
gi po trze bu je stad ko? Ono po trze bu je wszyst-
kich wa szych nie do sko na łych sił i wszyst kich
mo ich nie do sko na łych sił. Jest to wspa nia ły
przy wi lej być am ba sa do ra mi Bo ga, to tak, jak
gdy by Bóg prze ma wiał, jak gdy by śmy by li Je go
rzecz ni ka mi. O, gdy by śmy tak mo gli, jak tu sie-
dzi my, dziś ra no i ka żde go dnia od czu wać, że
to nie jest pió ro pusz ani me dal, ani coś, co ma
być eks po no wa ne, lecz jest to od po wie dzial -

ność, z któ rej mu si my zdać ra chu nek! Je śli masz
wiel kie przy wi le je, masz rów nież wiel ką od po-
wie dzial ność. Je śli Ko ściół Chry stu sa udzie lił ci
urzę du, za tem ty je steś wdzięcz ny Bo gu
za uzna nie, jak po wie dział Apo stoł, że Duch
Świę ty po sta no wił cię nad zor cą – nie tyl ko
wier ni Bo ga po sta no wi li cię nad zor cą, nie tyl ko
oni gło so wa li na cie bie, że byś był star szym czy
dia ko nem w zgro ma dze niu, lecz że Bóg stał
za tą spra wą i że ca łe to za rzą dze nie jest od Nie -
go. To zna czy, że ty po wi nie neś uznać i od czu -
wać od po wie dzial ność nie tyl ko wo bec bra ci,
któ rzy cię wy bra li, lecz ta kże dla te go, że Bóg
stał za ca łym tym za rzą dze niem i że oni dzia ła -
li zgod nie z tym pla nem i za rzą dze niem oraz że
ty, przyj mu jąc ten wy bór, za re ago wa łeś nie tyl -

ko na ich gło sy, ja ko gło sy wie lu bra ci w Chry -
stu sie, lecz dla te go, że ro zu miesz, iż Duch Świę -
ty dzia łał i za po śred nic twem wska zó wek Bo-
skie go Sło wa kie ro wał brać mi, któ rzy gło so wa -
li i że z te go po wo du two ja od po wie dzial ność
jest po dwój na: wo bec nich przez za ak cep to -
wa nie ich gło sów i przy ję cie za ofe ro wa nej
przez nich słu żby oraz wo bec Bo ga uzna jąc, że
wszyst kie spra wy lu du Pań skie go są pod Bo -
skim kie row nic twem. Jak przed sta wia to Apo-
stoł, Bóg umie ścił w cie le ró żne człon ki we dług
Swe go upodo ba nia i je śli nie je ste śmy wier ni te -
mu umiesz cze niu, On jest w sta nie zmie nić to
i wpro wa dzić in ne za rzą dze nie. Dla te go po-

Zwra caj cie uwa gę na to, co Pan chce od nas...
oczysz czaj my się z plam... po zby waj my się

skaz – miej my czy ste ser ca.
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win ni śmy być bar dzo ostro żni, aby śmy w peł -
ni i z ca łą mo cą od czu wa li tę od po wie dzial ność
wo bec Bo ga i Je go lu du, dla któ re go Duch Świę -
ty po sta no wił nas nad zor ca mi. 

Apo stoł mó wi da lej, że Duch Świę ty uczy nił
nas nad zor ca mi dla pew nych za mia rów – ma jąc
na uwa dze pe wien cel. Ja ki to był cel? Czy Duch
Świę ty po sta no wił nas nad zor ca mi trzo dy, aby-
śmy zaj mo wa li się świa tem? Nie. Aby śmy kar mi -
li świat? Nie. Czy po to, aby śmy roz śmie sza li
bra ci? Nie. Mo że po
to, aby śmy po pi sy -
wa li się i błysz cze li?
Nie. Ja ki był cel
uczy nie nia nas nad-
zor ca mi przez Du -
cha Świę te go? Apo-
stoł od po wia da, że
Duch Świę ty po sta -
no wił nas nad zor ca -
mi, aby śmy mo gli
kar mić stad ko. Co
to zna czy kar mić
stad ko? To zna czy
da wać im po karm
w słusz nym cza sie,
udzie lać im po krze -
pie nia. Mu si my roz-
wi jać sa mych sie bie
w praw dzie i jej du -
chu, aby śmy by li
w sta nie roz dzie lać
praw dę, któ ra jest
na cza sie. Obec nie
nie któ rzy od czu wa -
ją, że mu szą dać wier nym ta ki ro dzaj po kar mu,
któ ry naj bar dziej bę dzie wy chwa lał udzie la ją ce -
go, a je śli nie, to znaj dą in ny spo sób na uwie l -
bie nie sa mych sie bie, w zwią z ku z tym oni nie
za mie  rza ją kar mić ko go kol wiek. To wszy st ko
jest złe. Wszy scy wie my, że to jest złe. Oni wie-
dzą, że to jest złe. Oni nie my ślą o od po wie dzial -
no ści swe go sta no wi ska. Je stem pe wien, że zgo-
dzi cie się ze mną dro dzy bra cia, iż wła ści wa po-
sta wa jest ta ka: Bóg pra gnie, aby Je go stad ko by -
ło kar mio ne; On udzie lił wam i mnie spo sob no -
ści słu żby w tym kie run ku; On spo dzie wa się, że
my zu peł nie wy zbę dzie my się swe go wła sne go
ja i z ca łą ener gią po świę ci my się, by uczy nić
wszyst ko, co mo że my, w ce lu kar mie nia Je go lu -

du, nie zwra ca jąc uwa gi na sie bie. Nie wa żne jest,
czy oni ma ją dla was po wa ża nie, czy też nie; nie-
wa żne, czy was wy chwa la ją, czy nie; idź cie na-
przód i udzie laj cie po kar mu wier nym – niech
in ne spra wy trosz czą się sa me o sie bie. Uwa żam,
że osta tecz nie bra cia po zna ją, czy kar mi li ście ich,
czy nie i na koń cu oce nią was ja ko praw dzi wych
sług. Oni nie oce nią was ja ko pa nów i mi strzów
oraz ja ko kró lów nad ni mi i wy nie po win ni ście
pra gnąć ta kiej oce ny. Wła ści wą po sta wą dla

wszyst kich z lu du
Pań skie go jest za-
do wo le nie z przy -
wi le ju sta no wi ska
Je go sług i, jak po-
wie dział Pan Je zus:
„ten, kto jest naj-
więk szy mię dzy
wa  mi”, ten, któ re go
oce nia cie naj wy żej,
kim on miał być?
Czy tym, któ ry się
na dy ma? Kim on
miał być? Tym, któ -
ry słu ży praw dzie
na cza sie – tym,
któ ry w peł ni kła-
dzie swe ży cie
w słu żbie dla Pań-
skiej spra wy. Jest
te raz lek cja, któ rą
wiel ki Na uczy ciel
sam udzie lił to bie
i mnie, że je śli chce -
my po do bać się Je -

mu, nie po win ni śmy dbać o to, czy po do ba my
się in nym, czy też nie. Oczy wi ście chcie li by śmy
po do bać się wszyst kim, a szcze  gól nie lu do wi Bo-
że mu; jest to zu peł nie wła ści we. W na szych wła-
snych ser cach i umy  słach po win ni śmy prze de
wszyst kim sku pić się na tym, aby śmy po do ba li
się na sze mu Nie biań skie mu Oj cu i na sze mu Pa -
nu Je zu so wi. Je śli prze ko na my się, że po do ba my
się Im, to nie za le żnie od te go, co mo że się zda-
rzyć, ma my wszel kie po wo dy do za do wo le nia
z te go po wo du. Czy to nie jest to, z czym wszy-
scy się zga dza my? Je stem pe wien, że tak. 

Chcę wam udzie lić szcze gól ne go na po -
mnie nia, aby śmy zu peł nie za po mnie li o so bie,
prócz te go, że ro zu mie my, iż na sze cia ło cię żko
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dę i Du cha Praw dy w nas sa-
mych, aby śmy mo gli kar mić

in nych.

Prawda Duch
Prawdy



pra cu je, że nasz „sta ry czło wiek” wy si la się bar-
dzo, aby po móc chrze ści ja ni no wi w ca łym dzie -
le, w któ re jest za an ga żo wa ne je go No we Ser -
ce i Wo la; że wy pra cu je cie wy ko rzy stu jąc
wszyst kie je go si ły – czy niąc z nie go re gu lar -
ne go nie wol ni ka, je śli po zwo li cie – z wa sze go
sta re go czło wie ka, z na tu ral ne go czło wie ka,
z ludz kie go cia ła. My ślę, że nie ma żad ne go ry-
zy ka, że ktoś wyj dzie stąd i opo wie tę hi sto rię
z ta kim skut kiem, że spo wo du je to nie chęć
do mów cy dla te go, że bez sza cun ku wy ra żał się
o je go oj cu, gdy mó wił o „sta rym czło wie ku”.
Ro zu mie my, że nasz sta ry czło wiek, to na sza
sta ra, nie do sko na ła na tu ra i jak Apo stoł mó wi
nam, że ta sta ra na tu ra zo sta ła da na nam, ja ko
chrze ści ja nom, aby by ła na szym słu gą i pod -
czas gdy nie któ rzy z nas przed tem wy ko rzy -
sty wa li swe si ły do czy nie nia zła i grze chu, tak
obec nie, ja ko po świę ce ni słu dzy, po win ni śmy
wy ko rzy sty wać te cia ła w ka żdym spra wie dli -
wym dzia ła niu, aby śmy mo gli wiel bić Bo ga
w na szym cie le, jak rów nież w na szym du chu,
któ re na le żą do Nie go (Rzym. 12:1). 

Za tem mam na dzie ję, że wy ja śni łem tę
kwe stię i że do serc nas wszyst kich do trze zro-
zu mie nie tej wiel kiej od po wie dzial no ści
przed sta wi cie li Pa na, słu żą cych Pań skie mu lu-
do wi. (Te za sa dy na dal sto su ją się w obec -
nym cza sie do nas, Du cho wa Słu żba Sztan-
da ru – S. R. M. E.). Zo sta li śmy po sta no wie ni
do słu żby, a nie do pa no wa nia, a po dru gie, zo-
sta li śmy wy zna cze ni przez Pa na, aby śmy by li
Je go słu ga mi do kar mie nia Pań skich owiec. Bę-
dzie my czcić Pa na i naj bar dziej się Je mu po do-
bać, im wię cej za po mni my o so bie i naj zu peł -
niej za an ga żu je my się w słu żbie Praw dy. Za -
tem je śli do wa sze go umy słu kie dy kol wiek
przyj dzie lub przy szła myśl – je śli to zro bię, nie
otrzy mam po chwa ły, je śli zro bię tam to, przy-
nie sie mi po chwa łę – to po win ni ście zu peł nie
po zbyć się tej my śli ja ko nie lo jal nej i nie god nej
was, ja ko sług z Chry stu sem. Ca łą kwe stią, ja -
ką wy i ja po win ni śmy za cho wać w umy śle
w związ ku z na szą słu żbą, jest to, aby śmy po-

do ba li się na sze mu Mi strzo wi, któ re mu słu ży -
my i z któ rym ma my na dzie ję po łą czyć się
w Je go Kró le stwie, je śli oka że my się wier ni.
Je śli usi łu je my słu żyć so bie, to bądź my pew ni,
że nie bę dzie my po do bać się Je mu i że nie zdo-
bę dzie my ziem skiej czy nie biań skiej sfe ry Kró-
le stwa. Mo że my być pew ni – je stem prze ko -
na ny, że się z tym zgo dzi cie – że Pan nie bę-
dzie miał w kla sie Kró le stwa ani jed nej oso by,
któ ra bę dzie ego istycz na i sa mo lub na; to jest
prze ciw ne du cho wi na sze go Mi strza. Apo stoł
mó wi nam, że Bóg prze wi dział i po sta no wił
tych, któ rzy są te raz wy bie ra ni do du cho wej
czę ści Kró le stwa i któ rzy bę dą Sę dzia mi i nad -
zor ca mi nad ziem skim Ty siąc let nim Kró le -
stwem. Wy bra ne jed nost ki sta ły się ko pia mi
Je go Sy na i dla te go Ma lucz kie Stad ko jest te raz
z Pa nem i bę dzie rzą dzić z Chry stu sem pod-
czas Je go Ty siąc let nie go pa no wa nia. My mu si -
my być ko pia mi w tym szcze gól nym zna cze -
niu, że On był słu gą wszyst kich; i w ta kim
stop niu, w ja kim wy i ja mo że my być słu ga mi
wszyst kich lub też słu ga mi nie licz ne go gro na,
jak mo że się zda rzyć, po win ni śmy być za do -
wo le ni z tej spo sob no ści.

A te raz, je śli po zwo li cie, in na myśl: Kie dy
uży wam sło wa „gło sić”, to nie mam na my śli
je dy nie wy gła sza nia mo wy, tak jak w wy kła -
dzie czy ka za niu. My gło si my w zna cze niu na-
ucza nia. Ka żda pu blicz na prze mo wa mie ści się
w ka te go rii gło sze nia lub da wa nia po słan nic -
twa czy to jest pod czas ba da nia be re ań skie go
w zbo rze, czy w ja ki kol wiek in ny spo sób; to
jest gło sze nie lub prze ka zy wa nie po słan nic -
twa Pa na. Uwa żam, dro dzy bra cia, że to, co
gło si my, po słan nic two, któ re prze ka zu je my,
jest bar dzo wa żne i że prze ciw nik bar dzo
chciał by od wró cić na sze umy sły od te go. On
mo że ku sić nie któ rych, aby za ję li się ja ki miś
dru go rzęd ny mi spra wa mi, czymś no wym, tak
by zbór my ślał, że oni otrzy ma li no we świa tło,
in ne niż Ewan ge lia. Nie my ślę, że pra gnie cie
ja kie goś no we go świa tła. Nie my ślę, że Pan
chce ja kie goś no we go świa tła. Moi dro dzy
przy ja cie le, nie my ślę, aby by ło dla nas ja kieś

Wy sła wiaj my na sze go Mi strza,
któ re mu słu ży my – nie sie bie

Kie dy gło si my – na ucza my!
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no we świa tło po za Chry stu sem. Na sze wiel-
kie świa tło zo sta ło za po cząt ko wa ne osiem na -
ście stu le ci te mu. Trud ność dla nas po le ga
na tym, że to świa tło zo sta ło prze sło nię te przez
tra dy cje star szych, a my sta ra my się oczy ścić
ziem ski glob tak, aby świa tło mo gło świe cić.
Sta ra my się tak przed sta wić te spra wy, aby
wiel kie praw dy gło szo ne przez Je zu sa i Apo -
sto łów by ły ja sno zro zu mia ne przez nas sa-
mych oraz przez ca ły lud Bo ży, nad któ rym
Bóg po sta no wił nas nad zor ca mi. Po win ni śmy
uni kać wszyst kie go, co mo gło by być pró bą wy-
my śle nia ja kie goś no we go świa tła, nie bez -
piecz ne go dla nas sa mych i nie bez piecz ne go
dla bra ci. Czy w Ewan ge lii gło szo nej przez Je-
zu sa nie ma bo gac twa? Czy w Ewan ge lii, któ -
rą gło si li Apo sto ło wie nie ma ob fi to ści? Chciał-
bym wie dzieć ile wię cej chce my? Nie my ślę,
dro dzy przy ja cie le, aby dla was i dla mnie by -
ło ko niecz ne od wra ca nie się do ro li wy na laz -
ców no we go świa tła i uwa żam, że w tym tkwi
nie bez pie czeń stwo; dla te go sta ram się was
ostrzec. Wie rzę, że po słan nic two Pa na Je zu sa,
po słan nic two, któ re ogło si li anio ło wie, jest po-
słan nic twem, któ re świat po trze bu je zro zu -
mieć – po słan nic twem o wiel kiej mi ło ści Bo ga
i wiel kiej mi ło ści Pa na Je zu sa Chry stu sa, o tym
jak On umarł, spra wie dli wy za nie spra wie dli -
wych, o kla sie, któ rą On obec nie po wo łu je
oraz o tym, jak my mu si my uczy nić na sze po-
wo ła nie i wy bór pew ny mi, jak okup, któ ry do-
star czył Pan Je zus, jest pod sta wą ca łe go pla nu
zba wie nia, że śmierć Je zu sa jest pod sta wą,
na któ rej jest zbu do wa ny ka żdy za rys Bo skiej
ła ski. Za tem ca ła zwią za na z tym fi lo zo fia mo -
że być do brze zro zu mia na; to wszyst ko jest ze
so bą po wią za ne; lecz okup, re sty tu cja, ofia ra,
Bo ska na tu ra – są pod sta wa mi Ewan ge lii Chry-

stu sa, na ile ja to ro zu miem. O tym na ucza li Je -
zus i Apo sto ło wie i po zo sta wi li nam zwią za ny
z tym przy kład. Ufam, że wa sze po stę po wa nie
bę dzie naj bar dziej po do bać się Bo gu i bę dzie
naj bar dziej sa tys fak cjo nu ją ce dla Je go lu du,
w do pro wa dza niu go do har mo nii z Pa nem
i bło go sła wie niu bo gac twem Je go du cha, pro-
por cjo nal nie do te go, jak wy bę dzie cie trzy-
mać się bar dzo bli sko Mi strza i tych dwu na stu
gwiazd, któ re Bóg po sta no wił, aby by ły pier-
ście niem, ko ro ną Ko ścio ła, jak to jest zo bra zo -
wa ne w 12 roz dzia le Księ gi Ob ja wie nia. 

Na stęp na spra wa: Wy da je się, że nie któ rzy
z dro gich bra ci znaj du ją w Bi blii ty le sa mo
na te mat pew ne go bra ta, co na te mat Pa na Je -
zu sa i uwa żam, że to jest wiel ki błąd. Ja nie
znaj du ję te go w Bi blii. Nie któ rzy z nich mó -
wią, że ja je stem za śle pio ny pod tym wzglę-
dem, że oni wszy scy są w sta nie le piej to ro zu-
mieć niż ja. Być mo że są w sta nie, nie wiem,
lecz uwa żam, dro dzy przy ja cie le, że w tym
tkwi za gro że nie i chciał bym, aby ście wszy scy
by li czuj ni. My ślę, że wo lą Pa na jest, aby śmy
uzna wa li ka żde go przed sta wi cie la, któ re go
Bóg uży wa, lecz nie ma my uzna wać ja kie go -
kol wiek Bo skie go przed sta wi cie la, ja ko ry wa -
li zu ją ce go z Pa nem lub z Je go Bo skim za rzą -
dze niem. On jest źró dłem bło go sła wieństw;
tyl ko On jest god ny naj wy ższej chwa ły. My ślę,
że to jest wła ści we zda nie. Wie rzę, że wszy scy
zga dza cie się z tym. A jed nak uwa żam, że

w gło sze niu o tym czy o tam tym bra cie przez
pew nych dro gich przy ja ciół tkwi za gro że nie.
Ci bra cia nie chcie li by, aby ście tak czy ni li. Oni
uwa ża ją, że to nie by ło by na chwa łę Bo ga. Za -
tem po zwól cie dro dzy przy ja cie le, że po wtó -
rzę, iż mo im zda niem ma my tak bo ga tą Bo ską
Ewan ge lię, tak wie le z Je go pla nu do prze stu -
dio wa nia, tak wie le spo sob no ści do przed sta -
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„Sta ra my się dojść do te go,

aby te wiel kie praw dy gło szo ne

przez Je zu sa i Apo sto łów by ły

zro zu mia łe... On uczy nił nas

nad zor ca mi”.



„A te wszyst kie rze czy zda rzy ły się im za przy kład
[mar gi nes, typ], a na pi sa ne są dla na po mnie nia na-
sze go, na któ rych ko niec wie ków przy szedł” (1 Kor.
10:11, KJV). 

Ca ła Księ ga Hio ba jest uzna wa na za naj -
wspa nial sze dzie ło li te rac kie w ję zy ku he braj -
skim. Ona jest po ema tem. Wszy scy ucze ni przy-
zna ją, że jesz cze żad ne tłu ma cze nie nie od da ło
jej spra wie dli wo ści. Mar cin Lu ter po przej rze niu
swej ostat niej pró by prze tłu ma cze nia tej księ gi
na nie miec ki, po wie dział: „Hiob cier pi bar dziej
z po wo du mo jej wer sji niż z po wo du drwin
swych przy ja ciół i wo lał by bar dziej swo je gno-

jo wi sko niż mo je tłu ma cze nie je go la men ta cji”.
Księ ga Hio ba „jest uzna wa na, nie ma lże bez sło -
wa sprze ci wu, za naj bar dziej wznio sły re li gij ny
po emat li te rac ki świa ta”, po wie dział Sa mu el
Cox. „Ogła szam ją za jed no z naj bar dziej wznio-
słych dzieł, któ re kie dy kol wiek zo sta ły na pi sa -
ne”,... „Nie ma ni cze go in ne go w Bi blii ani po -
za nią, o ta kiej sa mej war to ści li te rac kiej”, po wie-
dział Tho mas Car ly le. 

Kto kol wiek zo stał uży ty przez Bo ga ja ko pi-
sarz, je go imię nie zo sta ło po da ne. Sło wo wstęp -
ne do Księ gi Hio ba sta no wi opis strat i cier pień
Hio ba, na pi sa ny pro zą. (Opis dia lo gu sza ta -
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wia nia Je go chwa ły, że ca ły nasz czas po win -
ni śmy zu żyć w ten spo sób. Dla te go ra dzę, aby-
śmy in nym te ma tom po świę ca li bar dzo ma ło
uwa gi. Pi smo Świę te rze czy wi ście mó wi, że
my ma my od da wać sza cu nek te mu, ko mu na-
le ży się sza cu nek i że to mo żna za sto so wać
do ko go kol wiek oraz do wszyst kich. Na przy -
kład spo glą da my wstecz i do strze ga my Mar ci -
na Lu tra oraz wiel kie dzie ło, któ re go on do ko-
nał i dzię ku je my Bo gu za nie go; to sa mo zgod-
nie z praw dą mo że my po wie dzieć o Ja nie We-
sleyu. Je stem za do wo lo ny z Bo skiej opatrz no -
ści, że on żył i że był wier nym czło wie kiem.
By li też in ni z lu du Pa na w prze szło ści. Bądź -
my za do wo le ni oraz ra duj my się z ka żde go
z nich i bądź my wdzięcz ni Bo gu. On uży wa
ró żnych przed sta wi cie li do po mo cy nam i in -
nym oraz do przed sta wia nia Je go wiel kiej
spra wy, lecz nie uda waj my się w stro nę od da -
wa nia czci czło wie ko wi, po nie waż je stem pe-
wien, że to nie po do ba ło by się Pa nu i szko dzi -
ło by nam sa mym. Przy po mi nam wam o wer se -
cie z Ob ja wie nia, w któ rym jest przed sta wio ny

Ko ściół, na któ ry zwró ci łem wa szą uwa gę
wcze śniej. Jan, ob ja wi ciel, któ ry wi dział te rze-
czy, upadł, aby od dać cześć anio ło wi, któ ry
uka zał mu to wi dze nie, a anioł od po wie dział:
„Patrz, abyś te go nie czy nił, bom jest współ słu -
gą two im... Bo gu się kła niaj”. I tak, moi dro dzy
przy ja cie le, je śli nasz Nie biań ski Oj ciec i nasz
Nie biań ski Pan uży wa ją w ja kimś stop niu bra -
ci, oni po win ni być bar dzo za do wo le ni i bar -
dzo wdzięcz ni z te go po wo du. Je śli Pa nu
spodo ba się da lej ich uży wać, oni po win ni być
za do wo le ni, że mo gą być uży wa ni aż do ostat -
nie go tchu ich ży cia, lecz nie po win ni pra gnąć
czci, nie po win ni pra gnąć zbyt niej ad o ra cji,
nie po win ni pra gnąć żad nej chwa ły. Oni po-
win ni być za do wo le ni, że są ob da rza ni mi ło -
ścią ze stro ny wszyst kich tych, któ rzy są brać -
mi Pa na i po win ni być uwa ża ni za współ sług
ze wszyst ki mi, usi łu jąc prze ka zy wać wszyst kie
wspa nia łe rze czy, któ re Bóg obie cał, opo wia -
da jąc do bre wie ści o wiel kiej ra do ści tym
wszyst kim, któ rych Pan, nasz Bóg, po wo ła. 



na z Bo giem od no śnie do Hio ba po wi nien być
trak to wa ny ja ko ale go ria po dob na do sty lu Wę-
drów ki Piel grzy ma.) Na stęp nie przed sta wio na jest
je go cier pli wa wy trwa łość. Po tem na stę pu ją po-
etyc kie dia lo gi po mię dzy Hio bem i je go trze ma
przy ja ciół mi, po tem ar gu men ty Eli hu, na stęp nie
sło wa skie ro wa ne do Bo ga, a po tem wy zna nie
Hio ba. Za koń cze nie, od no szą ce się do po wro tu
Hio ba do ła ski i bło go sła wień stwa oraz je go
śmier ci, na pi sa ne jest pro zą. 

Nie któ rzy przy pusz cza ją, że Księ ga Hio ba
jest je dy nie przy po wie ścią i że sam Hiob jest
po sta cią fik cyj ną. Lecz na wet gdy by tak by ło,
na uki tej księ gi nie ró żni ły by się. Jed na kże nie
do strze ga my po wo du by wąt pić, że ta ka oso ba
ży ła i prze cho dzi ła opi sa ne do świad cze nia.
W Księ dze Eze chie la 14:14 oraz Li ście Ja ku -
ba 5:11 Hiob jest wy mie nio ny wraz z in ny mi
świę ty mi mę ża mi, co nie mia ło by miej sca, gdy -
by ten opis był je dy nie przy po wie ścią. Po za tym
są po da ne pew ne szcze gó ły, któ re nie są ty po we
dla przy po wie ści. 

Fakt, że Hiob żył sto czter dzie ści lat
po swych nie szczę ściach lub praw do po dob nie

po nad dwie ście lat w ogó le, łącz nie z fak tem,
że ani on, ani je go przy ja cie le nie czy ni li żad-
nych wzmia nek o Izra elu, Mo jże szu czy Pra-
wie Za ko nu ani też o Abra ha mie i Bo skim
Przy mie rzu z nim za war tym, po nad wszel ką
wąt pli wość wy da je się wska zy wać, że on na le-
żał do Wie ku Pa triar chów. Jest mo żli we, że żył
w tym sa mym cza sie, co Abra ham. Je go dom
był wi docz nie w Ara bii, praw do po dob nie nie-
da le ko od Pa le sty ny. Hiob jest przed sta wio ny
ja ko czło wiek o ogrom nej wie dzy i wpły wie,
ja ko czło wiek o wiel kiej po bo żno ści, któ ry znał
i czcił Bo ga oraz ce nił spra wie dli wość; ja ko
czło wiek o wiel kiej wspa nia ło myśl no ści, któ ry
do strze gał wdo wy i sie ro ty; ja ko ksią żę kup-
ców o wiel kim bo gac twie, któ ry przy po mo cy
swych licz nych sług oraz trzech ty się cy wiel-
błą dów pro wa dził sze ro ko za kro jo ną i bar dzo
do brze pro spe ru ją cą wy mia nę han dlo wą. Na -
gle przy szło na nie go nie szczę ście i zo stał po-
zba wio ny swych dzie ci, swe go bo gac twa,
wpły wu i zdro wia. Na pró żno szu kał wy ja -
śnie nia, dla cze go Bóg do zwo lił, aby spa dło
na nie go ta kie zło. Jed nak wciąż ufał Bo gu,
mó wiąc: „Choć by mię i za bił, prze cie w Nim
ufał bę dę!”. Je go żo na prze ko ny wa ła go, że on
nie otrzy mał Bo skiej apro ba ty za to, iż w ca łym
swo im ży ciu sta rał się po stę po wać spra wie dli -
wie oraz mi ło sier nie i wo ła ła: „Zło rzecz Bo gu,
a umrzyj!”.

Trzej przy ja cie le Hio ba przy szli go od wie -
dzić i, przyj mu jąc ten sam punkt wi dze nia,
pod czas dość dłu giej po le mi ki po wie dzie li, że
on mu si być wiel kim grzesz ni kiem i hi po kry tą.
Lecz świa do my uczci wo ści swe go ser ca
przed Bo giem, Hiob bro ni się i prze cho dzi
do nie zwy kle dłu gie go wy ka za nia swej nie-
win no ści, mil cząc na te mat swej kry ty ki. Wy-
da je się, że Hiob uświa da mia so bie po trze bę
ist nie nia ko goś, kto przed sta wił by je go spra wę
przed Pa nem. On wo ła, że jest tak spra wie dli -
wy, jak tyl ko mo żna być; że on nie mo że do-
wieść swo jej spra wy z Bo giem, bę dąc od Nie -
go o ty le ni żej pod wzglę dem wie dzy i mo cy.
On oświad cza, że sa mo wol nie źli nie prze ży -
wa ją ta kich trud no ści, na to miast on, któ ry dą -
żył do spra wie dli wo ści, jest tak bar dzo znę ka -
ny, że ży cie nie jest już przy jem ne i wo lał by ni -
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Hiob ob da rza ny wiel kim sza cun kiem
– Hio ba 1:8



gdy się nie uro dzić (roz dzia ły 9, 10 i 16). Od-
czu wa jąc swo ją wła sną nie zdol ność do przed-
sta wie nia swej spra wy przed wiel kim Bo giem
Je ho wą, Hiob pra gnie po śred ni ka po mię dzy
Bo giem a nim (9:33; 16:21). 

Hiob po mi strzow sku od po wia da na fał -
szy we ro zu mo wa nie swych przy ja ciół (któ re
wie lu nie wła ści wie cy tu je ja ko na tchnio ne),
a je go wy ra że nia do ty czą ce uf no ści w Bo ga
oraz je go osta tecz ne wy zwo le nie są wy raź nie
przed sta wio ne (13:1-16). Na stęp nie, w roz dzia -
le 14, z pro ro czą mą dro ścią pre zen tu je wspa-
nia łe oświad cze nie o spo so bie po stę po wa nia
Bo ga z ludz ko ścią. 

PRO BLEM OD WIE KÓW 
To sa mo py ta nie, któ re wpra wia ło w za kło po ta -
nie Hio ba i wpro wa dza ło za męt w je go ro zu -
mo wa niu, od wie ków nę ka in nych z lu du Bo że -
go; mia no wi cie: Dla cze go Bóg do zwa la, by zło,
klę ski, utra pie nia itp., przy cho dzi ły na Je go
wier nych sług? i dla cze go do zwo lo no, aby złym
lu dziom do brze się po wo dzi ło? Lecz aż do Dys -
pen sa cji Ewan ge lii nie by ło mo żli we, by kto kol -
wiek po znał my śli Bo ga na ten te mat; po nie waż
jest to jed na z głę bo kich kwe stii, któ ra mo gła
być ob ja wio na je dy nie przez Du cha Bo że go i tyl -
ko tym spło dzo nym przez te goż Du cha, jak wy-
ja śnia Apo stoł Pa weł (1 Ko ryn tian 2:9-14). Duch
Świę ty nie był udzie lo ny ja ko prze wod nik i na -
uczy ciel wcze śniej, aż Chry stus od ku pił nas
i wstą pił na wy so kość, aby przed sta wić Swą ofia -
rę ja ko ce nę na sze go po wro tu do Bo skiej ła ski,
po ko ju i spo łecz no ści z Bo giem.

Choć wie lu lu dzi wciąż tkwi w ciem no ści co
do te go te ma tu, to obec nie jest on otwar ty
i zro zu mia ły dla wszyst kich gor li wych, któ-
rym „da no wie dzieć ta jem ni cę Kró le stwa Nie-
bie skie go” i do strze gać „głę bo kie spra wy Bo -
ga” (Ma te usza 13:11; 1 Ko ryn tian 2:10). Oni ro-
zu mie ją, że pa no wa nie zła, pa no wa nie grze-
chu i śmier ci pod wo dzą sza ta na, księ cia te go
świa ta, jest do zwo lo ne z dwóch po wo dów:
po pierw sze, aby wszy scy lu dzie mo gli uzy-
skać peł ne do świad cze nie o nie zmier nej
grzesz no ści grze chu oraz gorz ko ści je go uza-
sad nio nych skut ków i, po dru gie, aby lud Bo -
ży mógł być w peł ni wy pró bo wa ny i do świad -

czo ny pod wzglę dem lo jal no ści wo bec Bo ga
w cie niu nie szczęść i prób, jak rów nież w pro -
mie niach zdro wia i po myśl no ści. 

Cho ciaż Bóg bez po śred nio nie spo wo do wał
złe go sta nu rze czy, któ ry ota cza nas w na tu rze
i wśród lu dzi, lecz do zwo lił, by on przy szedł
na lu dzi, ja ko uza sad nio ny sku tek lub owoc nie-
po słu szeń stwa, grze chu, jed nak On czy ni uży-
tek z gnie wu czło wie cze go oraz ludz kich grze-
chów i wro go ści sza ta na, by zre ali zo wać wspa-
nia łe ce le, któ rych oni nie ro zu mie ją i o któ rych
Je go dzie ci wie dzą je dy nie przez wia rę w Je go
Sło wo ob ja wie nia. Na przy kład, jak nie wie le
sza tan oraz nik czem ni ży dow scy ka pła ni i fa ry -
ze usze, a ta kże bez dusz ni rzym scy żoł nie rze
wie dzie li o tym, że po ma ga li w re ali za cji Bo skie -
go Pla nu, kie dy znie wa ża li, wy śmie wa li się
i krzy żo wa li Ba ran ka Bo że go! 

Po dob nie jest z wie lo ma utra pie nia mi lu du
Bo że go obec nie. Pró by są za mie rzo ne, aby do-
sto so wać i oczy ścić nas do więk szej uży tecz no -
ści i chwa ły w przy szłych za ry sach wiel kie go
Bo skie go Pla nu. Nie za le żnie od roz myśl no ści

Hiob mo dlą cy się z przy ja ciół mi
– Hio ba 6:29
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czy nie wie dzy prze śla dow ców, te pró by wia ry
i cier pli wo ści ma ją na ce lu przy go to wa nie ich
do „nie zmier nie wiel kiej, wiecz nej chwa ły”. Oni
czy nią to przez roz wi ja nie cier pli wo ści, do-
świad cze nia, bra ter skiej sym pa tii i mi ło ści – któ -
re są Bo skim po do bień stwem. Po win ni śmy ra-
do wać się w utra pie niach i uświa da miać so bie,
że wszyst kie rze czy, złe czy do bre, ko rzyst ne
jak rów nież nie ko rzyst ne – w Bo skiej opatrz no -
ści ob ró cą się dla ich osta tecz ne go do bra. 

NAD ZIE JA HIO BA
NA ZMAR TWY CHW STA NIE 

Lecz wra ca jąc do na sze go roz wa ża nia o Hio bie,
za uwa żmy pew ne kwe stie z je go pro ro czej mą-
dro ści w roz dzia le 14. Pierw sze czte ry wer se ty
ob ra zo wo opi su ją to, co wszy scy z do świad cze -
nia wie dzą – że ludz kie ży cie w obec nych wa-
run kach peł ne jest utra pień i smut ku, od ko ły ski
aż do śmier ci. Hiob wska zu je, że on uświa da mia
so bie, iż ja ko syn
upa dłych ro dzi ców,
nie mo że być do sko -
na ły, wol ny od grze -
chu, czy sty w peł -
nym zna cze niu te go
sło wa.

W wer se tach 5, 6
on mó wi Pa nu, iż
uzna je fakt, że wła-
dza i moc ogra ni cze -
nia czło wie czych dni
le ży w Je go rę kach,
lecz nie do strze ga jąc
po słu gi tych trud no -
ści, na le ga na Bo ga:
Dla cze go nie po zo -
sta wisz mnie i wszy -
st kich lu dzi na krót ki czas na sze go ży cia w po -
ko ju, tak jak my nie nę ka li by śmy na jem ni ka,
któ ry już i tak ma wiel kie, ucią żli we za da nie! 

Wer se ty 7-10 za my ka ją roz wa ża nia od no -
szą ce się do zu peł nej bez na dziej no ści czło wie ka
w śmier ci, o ile to do ty czy je go wła snych sił.
Drze wo mo że umrzeć, ale je go ko rzeń za cho -
wu je ży cie i w ko rzyst nych wa run kach mo że
z nie go wy ro snąć ko lej ne drze wo. Lecz kie dy
umie ra czło wiek, on nie po zo sta wia żad ne go

ko rze nia, nie po zo sta je żad na iskra ży cia. On
od da je tchnie nie ży cia i gdzie jest?

Po przy zna niu, że nie ma żad nej pod sta wy
do na dziei tkwią cej w czło wie ku, Hiob za czy -
na wy ra żać my śli o je dy nej na dziei dla na sze go
ro du – o zmar twych wsta niu – wer se ty 12, 13.
Czło wiek spo czy wa w śmier ci i tra ci wszel ką si -
łę, by po wstać ani nie mo że zo stać ocu co ny ze
snu śmier ci przez ko goś in ne go, do pó ki nie na-
dej dzie Bo ski wła ści wy czas. Tym cza sem bę-
dzie Po ra nek Zmar twy chw sta nia, Dzień Ty siąc-
le cia, kie dy obec ne sym bo licz ne nie bio sa prze-
mi ną, a no we nie bio sa, czy li no wa du cho wa rzą-
dzą ca wła dza – Chry stu so we Kró le stwo – przej-
mie pa no wa nie nad świa tem. W tym Hiob
w peł ni zga dza się z na uka mi na sze go Pa -
na i Apo sto łów. 

Im wię cej on roz my śla o tym bło go sła wio -
nym cza sie, kie dy zło nie bę dzie już wię cej pa-
no wać, lecz kie dy Król za pa nu je w spra wie dli -

wo ści i ksią żę ta bę -
dą wy ko ny wać sąd,
tym bar dziej pra-
gnie um rzeć i od po -
cząć. On wo ła (wer-
set 13): „Obyś mię
w gro bie [she olu]
ukrył i uta ił, ażby
się uci szył gniew
Twój, i że byś mi za-
mie rzył kres, kę dy
chcesz wspo mnieć
na mię!” Hiob miał
wia rę w zmar -
twych wsta nie, ina -
czej ni gdy nie mo-
dlił by się o śmierć
– o ukry cie w gro -

bie. Lecz on wo lał śmierć i pra gnął usnąć (wer-
set 13) aż do po ran ka tyl ko z jed ne go po wo du
– aby już dłu żej nie mu siał do świad czać grze-
chu i Bo skie go gnie wu – zła. 

Krót ki okres pod ko niec Wie ku Ewan ge lii
jest szcze gól nie na zy wa ny „dniem gnie wu i ob -
ja wie nia spra wie dli we go są du Bo ga”, po nie waż
on jest „cza sem uci sku, ja kie go nie by ło, od kąd
ist nie ją na ro dy”. Mi mo te go, ca ły okres od upad -
ku Ada ma jest okre śla ny ja ko czas Bo skie go
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gnie wu i jest to wła ści we, po nie waż pod czas ca-
łe go te go dłu gie go okre su „gniew Bo ży ob ja wia
się prze ciw wszel kiej nie spra wie dli wo ści” na ró -
żne spo so by. Cho ciaż Mi łość jest pa nu ją cą za sa -
dą Bo skie go Rzą du, ona mo że dzia łać je dy nie
w har mo nii ze Spra wie dli wo ścią i Mą dro ścią.
Do zwo le nie, aby czło wiek od czuł praw dzi wy
cię żar po tę pie nia na śmierć za świa do me prze-
stęp stwo, by ło za rów no spra wie dli we jak i mą -
dre w tym ce lu, że gdy Mi łość we wła ści wym
cza sie do star czy Oku pu i Zmar twy chw sta nia,
wi no waj ca bę dzie mógł z więk szą ra do ścią sko-
rzy stać z za ofe ro wa nych łask Re sty tu cji i wiecz -
ne go ży cia. Za tem śmierć i wszyst kie ro dza je
zła do zwo lo ne, by przy cho dzi ły na grzesz ną
ludz kość, są ma ni fe sta cją Bo skie go gnie wu, któ -

ry jesz cze bar dziej bę dzie oka za ny w cza sie wiel-
kie go uci sku (Rzy mian 1: 18). Po tem na stą pi peł -
na i zro zu mia ła ma ni fe sta cja Bo skiej Mi ło ści i ła -
ski za po śred nic twem Chry stu sa i uwiel bio ne go
Ko ścio ła pod czas Wie ku Ty siąc le cia. 

W wer se tach 14 i 15 Hiob sta wia zna czą ce
py ta nie, jak gdy by chciał okre ślić i utwier dzić
swo ją wia rę; lecz na tych miast twier dzą co od-
po wia da: „Za wo łasz, a ja To bie od po wiem
(i obu dzisz mnie ze snu śmier ci Ada mo wej – Ja -
na 5: 28, 29); a spraw rąk Two ich po żą dasz” – po-
nie waż Je go lud jest dzie łem Je go rąk przez Je-
zu sa Chry stu sa (Efez. 2:10). 

Ciąg dal szy na stą pi w Sztan da rze Bi blij nym
Sty czeń -Lu ty 2013, SB 251.

BS, 12, 91-94

Chwile Natchnienia
Cią gle sły szy my fra ze sy i cy ta ty, lecz tak na praw dę ni gdy nie my śli my o ukry tej w nich praw-
dzie. Cza sa mi mu si my przy pa trzeć się bli żej i czy tać po mię dzy wier sza mi, by zro zu mieć
praw dzi we zna cze nie słów. Za trzy maj my się i po myśl my, a na stęp nym ra zem usły szy my jed -
no z tych po wie dzeń:

Wszyst ko otrzy mu ją ci, któ rzy cze ka ją Chwy taj dzień

Iza ja sza 40:31 – Lecz ci, któ rzy ocze ku ją

PA NA, od na wia ją swo je si ły; wzbi ja ją się

na skrzy dłach ni czym or ły, bie gną i nie są

znu że ni, po dą ża ją i nie słab ną.

2 Mo jże szo wa 32:29 – Bo po wie dział
Mo jżesz: po święć cie się dziś PA NU, ka żdy
na sy nu swym i na bra tu swym, aby wam

da ne by ło dziś bło go sła wień stwo.
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BÓG prze wi dział, że Izra eli ci nie bę dą w sta nie
wy peł nić Przy mie rza Za ko nu i cho ciaż udzie lił

im szcze gó ło wych in struk cji do ty czą cych Przy byt -
ku i ofiar, któ re mia ły być w nim spra wo wa ne, jed-
nak uczy nił to je dy nie w ce lu udzie le nia nam pew-
nych lek cji. Przy by tek, je go Dzie dzi niec, Świąt ni ca
i Świąt ni ca Naj święt sza, ich sprzę ty, ka pła ni i ofia -
ry ilu stro wa ły naj wa żniej sze za ry sy Bo skie go Pla nu. 

Świę ty Pa weł in for mu je nas, że cie lec ofia ro -
wa ny za grzech w Dniu Po jed na nia re pre zen to wał
Je zu sa w cie le. Za bi cie ciel ca przed sta wia ło ofia rę
Je zu sa, któ ra roz po czę ła się przy Je go chrzcie.
W Swym ofia ro wa niu się Je zus był ta kże an ty ty -
picz nym Naj wy ższym Ka pła nem. Ofia ro wa nie ka-
dzi dła na Zło tym Oł ta rzu przed sta wia ło szcze re
pra gnie nie Je zu sa, aby speł nić wo lę Oj ca. 

Wnie sie nie krwi do Świąt ni cy przed sta wia ło
po świę ce nie an ty ty picz ne go ka pła na, za sło -
na sym bo li zo wa ła śmierć je go wo li, dzię ki cze mu
jest on przyj mo wa ny ja ko no we stwo rze nie. Naj-
wy ższy Ka płan prze cho dzą cy pod dru gą za sło ną
przed sta wiał czło wie ka Chry stu sa Je zu sa, wy le wa -
ją ce go Swą du szę na Kal wa rii, skła da ją ce go w ofie -
rze cia ło, któ re Bóg dla Nie go przy go to wał.

Naj wy ższy Ka płan kro pią cy Ubła gal nię re pre -
zen to wał Je zu sa w nie bie przed sta wia ją ce go Bo-
skiej Spra wie dli wo ści naj pierw Swą wła sną ofia rę,
a na stęp nie ofia rę Swe go Ko ścio ła. Nic nie mo gło
zo stać uczy nio ne z krwią ko zła (Ko ścio ła), do pó ki
krew ciel ca (Chry stu sa Je zu sa) nie uczy ni ła jej świę -
tą i god ną przy ję cia. 

Naj wy ższy Ka płan ob my wa ją cy i ubie ra ją cy się
na Dzie dziń cu, przed sta wiał skom ple to wa ne go
Chry stu sa, prze cho dzą ce go ze sta nu „po ni że nia
w cie le” do sta nu chwa ły i mo cy. Naj wy ższy Ka-
płan odzia ny w sza ty chwa ły re pre zen to wał Me sja-
sza upo wa żnio ne go do bło go sła wie nia ludz ko ści
– 2 Mo jże szo wa 28: 2; Fi li pian 3: 21.

Aaron bło go sła wią cy lud sym bo li zo wał Me sja -
sza w Je go dru gim przyj ściu, bło go sła wią ce go
wszyst kich, któ rzy sta ną się praw dzi wy mi Izra eli -
ta mi pod czas Je go Me sjań skie go Pa no wa nia. Wy-
krzy ku ją cy i pa da ją cy na twa rze lud przed sta wiał
uzna nie koń ca pa no wa nia grze chu i śmier ci. Ich
po wsta nie sym bo li zo wa ło zmar twych wsta nie. 

PY TA NIA DO LEK CJI 36
1.* Dla cze go Bóg na ka zał bu do wa nie Przy-

byt ku?

2.* Opisz w ogól no ści Przy by tek i to, co go
ota cza ło. Patrz Cie nie Przy byt ku s. 13, 14.
[Skrót „CP” zna czy Cie nie Przy byt ku.]

3. Jak du ży był Dzie dzi niec? CP, s. 14.

4.* Ja kie sprzę ty by ły na Dzie dziń cu? Z cze go
skła dał się Oł tarz? Po daj wy mia ry. CP, s. 15.

5. Opisz w ogól no ści wła ści wy Przy by tek?
CP, s. 13.

6.* Po daj wy mia ry Świąt ni cy i Świąt ni cy Naj-
święt szej. CP, s. 13. Co one za wie ra ły? CP,
s. 15-18.

7. Co w ogól no ści re pre zen to wał Dzie dzi-
niec, Świąt ni ca, Świąt ni ca Naj święt sza
i Mie dzia ny Oł tarz? CP, s. 20-22. Aka pit 1.

8.* Co re pre zen to wał cie lec ofia ry za grzech?

9.* Co przed sta wia ło za bi cie ciel ca?

10. Kto był ty picz nym, a kto an ty ty picz nym
Naj wy ższym Ka pła nem?

11. Jak szcze re pra gnie nia ser ca Je zu sa by ły zi-
lu stro wa ne w Przy byt ku? Aka pit 2.

12.* Co re pre zen to wa ło wnie sie nie krwi do
Świąt ni cy? Aka pit 3.

13.* Co re pre zen to wa ło przej ście pod dru gą
za sło ną? CP, s. 21.

14.* Ko mu Je zus przed sta wił Swo ją ofia rę? Ży -
dów 9: 24.

15.* Czy Je zus przed sta wił ja kąś in ną ofia rę
po za Swo ją wła sną?

16.* Ja ki wpływ mia ła krew ciel ca na krew ko -
zła? Co to re pre zen to wa ło? Aka pit 4.

17.* Co re pre zen to wał Naj wy ższy Ka płan
w sza tach chwa ły? Aka pit 5

18.* Ko go re pre zen to wał Aaron wów czas, gdy
bło go sła wił lu do wi? Aka pit 6.

* Py ta nia za zna czo ne gwiazd ką są prze zna czo ne
szcze gól nie dla dzie ci. BS ‘12, 95


