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BEZ wzglę du na to czy Król Sa lo mon po stę -
po wał zgod nie z wła sny mi na uka mi, czy

nie, po wszech nie uzna je się, że one za wie ra ją
wiel ką mą drość – są tak sa mo praw dzi we dzi -
siaj, jak wte dy, gdy zo sta ły wy po wie dzia ne.
Fakt, że jest po wie dzia ne, iż Bóg wy słu chał
mo dli twę Sa lo mo na o mą drość i speł nił je go
proś bę, łącz nie z tym, że je go pi sma zo sta ły
przy ję te, ja ko część świę te go ka no nu za cza sów
na sze go Pa na i pi sa rze No we go Te sta men tu
nie sprze ci wia li się im, lecz prze ciw nie, cy to wa -
li je, jest dla nas wy star cza ją cą gwa ran cją, że
mą drość tych przy po wie ści po cho dzi z gó ry. 

W roz wa ża nym przez nas te ma cie mą dry
czło wiek przed sta wia Sa lo mo na, ja ko oj ca
udzie la ją ce go do brej ra dy sy no wi, a dla
wszyst kich mło dych osób by ło by do brze, gdy -
by ich oj co wie czę ściej kon tak to wa li się z ni mi
i udzie la li im ko rzyst nych lek cji ze swo ich ży -
cio wych do świad czeń. Po wszech nie, oj co wie
wy ka zu ją za in te re so wa nie o tych, któ rych
spro wa dzi li na świat, w od nie sie niu do zwy -
kłych rze czy – ta kich jak żyw ność, ubra nie itp.
Czyż oni nie ma ją rów nież o wie le więk szej
od po wie dzial no ści od no szą cej się do roz wi ja -
nia umy słów i serc swych dzie ci, na ście żce mą -
dro ści, spra wie dli wo ści, pra wo ści i praw dy?

Jed ną z na ra sta ją cych złych rze czy w na -
szych cza sach, na wet wśród na ro dów chrze ści -
jań skich, jest skłon ność ro dzi ców, a szcze gól nie
oj ców, do uchy la nia się od od po wie dzial no ści,
któ rą przy ję li na sie bie sta jąc się oj ca mi. Oni są
ra czej skłon ni, by na ucza nie, ka ra nie, kie ro wa -
nie i ra dy dla swo ich dzie ci, po zo sta wić wy łącz -
nie lub w du żej mie rze in nym – dusz pa ste -
rzom w ko ście le, na uczy cie lom szkół nie dziel -
nych lub mat kom. Do brze jest, gdy dzie ci, któ -
rych oj co wie wy ka zu ją ta ki brak wła ści we go
ro dzi ciel skie go in stynk tu, otrzy mu ją ra dę i po -
moc od in nych, a szcze gól nie od swych ma -

tek, lecz oni wszy scy nie mo gą wła ści wie za stą -
pić oj cow skiej ra dy, je śli ktoś jest oj cem
w praw dzi wym zna cze niu te go sło wa – trosz -
cząc się o naj wy ższe do bro tych, któ rych Bo ska
opatrz ność po wie rzy ła je go opie ce.

To nie tyl ko do ty czy tych dzie ci, któ re są
po krzyw dzo ne przez ta kie ro dzi ciel skie za nie -
dba nie, na ło żo nej im przez Bo ga od po wie -
dzial no ści: to od dzia ły wa ta kże na ro dzi ców –
za nie dba ne dziec ko uświa da mia so bie brak tro -
ski o je go naj wy ższe in te re sy i od po wied nio
do te go, go rzej oce nia swe go ro dzi ca. Re zul ta -
tem te go jest brak sza cun ku i po słu szeń stwa
wo bec ro dzi ców w do mu; dom, w któ rym pa -
nu je nie ład – z pew no ścią jest nie szczę śli wym
do mem. W ta kim do mu chrze ści jań skie ła ski
ma ją trud no ści w za ko rze nie niu się lub za owo -
co wa niu w ka żdym człon ku ro dzi ny; jed nak
cza sa mi zda rza się, że one po ja wia ją się i za -
kwi ta ją wła śnie w ta kim miej scu.

Wie lu ro dzi ców do wia du je się, kie dy jest
już za póź no, jak po wa żnie zlek ce wa ży li roz -
wój do brych za sad w ogro dach serc swo ich
dzie ci i po zwo li li, by za ro sły je chwa sty złe go
uspo so bie nia – nie grzecz ność, nie po słu szeń -
stwo wo bec ro dzi ców, nie wdzięcz ność itp. Nie
mo że my zbyt moc no na kła niać chrze ści jań -
skich ro dzi ców co do ko niecz no ści wła ści we go
wy cho wy wa nia dzie ci, pod wzglę dem za sad
jak rów nież przy kła du, po ka zu jąc im wia rę,
na dzie ję, sa mo kon tro lę, cier pli wość, po bo -
żność, uprzej mość, wdzięcz ność, ła god ność,
po ko rę i mi łość, ja ko pod sta wo we za sa dy co -
dzien ne go ży cia (Przyp. 22:6). Ta cy ro dzi ce da -
ją swym dzie ciom do bry start na wła ści wej dro -
dze, start, któ re go po trze bu ją wcho dząc w ży -
cie i któ re go dzie ci oraz spo łe czeń stwo ma ją
pra wo ocze ki wać się ze stro ny tych, któ rzy po -
wo ła li ich do ży cia. 
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Przy po wie ści  4:10-19



Sa lo mon, ja ko do bry oj ciec wska zu je, że po -
słusz ny syn mą dre go oj ca przed łu ży swych
dni, gdy we źmie pod roz wa gę do bre ra dy. Ca -
łe po stę po wa nie ro dzi ców po win no prze ja wiać
ich mi łość do swych dzie ci oraz ich głę bo ką
tro skę o do bro swych dzie ci. Dziec ko jest na tu -
ral nie skłon ne, by mieć wy so kie mnie ma nie
o swych ro dzi cach i ce nić ich ra dę, chy ba, że je -
go dzie cię ca uf ność zo sta nie zruj no wa na przez
nie uprzej me trak to wa nie, groź by czy za nie -
dba nie ze stro ny ro dzi ców. 

Dzie ci ro zu mu ją czę sto tak po praw nie jak
do ro śli, a cza sa mi na wet bar dziej; one po win -
ny umieć wy cią gać wnio ski na pod sta wie do -
brych do wo dów, (1) że są da rzo ne ro dzi ciel ską
mi ło ścią i tro ską o ich do bro, i (2) że ży cio we
do świad cze nie ro dzi ców po win no być dla nich
cen ne u pro gu ich ży cia, by wła ści wie je roz po -
cząć. Kto po wie, że dziec ko pro wa dzo ne
i wspie ra ne przez ro dzi ciel -
ską ra dę, nie bę dzie chro -
nio ne przed wie lo ma trud -
no ścia mi, pu łap ka mi i pro -
ble ma mi w ży ciu oraz
przed licz ny mi cho ro ba mi
i fi zycz nym osła bie niem, by
dłu żej żyć? Po nad to, ro dzic
za in te re so wa ny dziec kiem
i sta ra ją cy się udzie lić mu
lek cji z wła snej księ gi do świad cze nia, od kry je
dla sie bie po ży tek z prze glą du swych ży cio -
wych suk ce sów, roz cza ro wań i błę dów oraz
ich przy czyn. Ten, kto speł nia swój oj cow ski
obo wią zek, bło go sła wi sie bie jak rów nież swo -
je dziec ko i przy da je so bie lat ży cia oraz przy -
da je lat ży cia swe mu dziec ku. 

Ja kim bło go sła wień stwem jest dla ro dzi ca,
gdy przy koń cu ży cia zwra ca jąc się do swe go
dziec ka, mo że szcze rze wy po wie dzieć sło wa
z Przyp. 4:11, „Dro gi mą dro ści na uczy łem cię,
pro wa dzi łem cię [przez mój przy kład] pra wy mi
ście żka mi” i jak bło go sła wio ne są ta kie dzie ci.
One są o wie le mniej po dat ne od in nych na po -
tknię cie się na dro dze ży cia; o ile bar dziej praw -
do po dob ne jest, że one bę dą skłon ne do słu -
cha nia i zwra ca nia uwa gi na głos Nie biań skie go
Oj ca oraz do po dą ża nia Je go ście żka mi! 

Rze czy wi ście, z po żyt kiem mo że my za sto -
so wać tę lek cję do sy nów Bo żych i uwa żać Bo -
ga za mów cę w tych wer se tach, po nie waż

w świę tych rze czach my je dy nie na śla du je my
Nie biań skie go Oj ca. Gdy jesz cze by li śmy
grzesz ni ka mi, On nas od ku pił, a przez Swą mi -
łość oraz spra wie dli wość przy cią ga do Sie bie
wszyst kich, któ rzy zo sta li po cią gnię ci do Chry -
stu sa, ja ko Od ku pi cie la. Przy cho dząc do Chry -
stu sa po od pusz cze nie grze chów, a na stęp nie
po uspra wie dli wie nie, przez wia rę w Je go
krew, przy szli śmy do Oj ca. To wów czas Nie -
biań ski Oj ciec zwró cił się do nas przez Swo je
Sło wo, mó wiąc, „Sy nu mój, daj mi ser ce two je”
(Przyp. 23:26), two je uczu cia, two ją mi łość –
i two ją wo lę. Ci, któ rzy od da ją swo ją wo lę, mi -
łość i uczu cia Bo gu, od da ją swo je wszyst ko,
po nie waż na sza wo la i uczu cia kie ru ją na mi
czy to w kie run ku do bra, czy zła. 

Kie dy przy ję li śmy Bo skie za pro sze nie
(Rzym. 12:1) i od da li śmy Je mu na sze ser ca, na -
sze wszyst ko co po sia da my, ja ko po świę ce ni

Je mu, aby na le żeć do Nie -
go i speł niać Je go do bre
upodo ba nie, to nie dla te -
go, że my pierw si umi ło -
wa li śmy Go, lecz dla te go,
że On naj pierw umi ło wał
nas i dał Swe go Sy na, aby
był za dość uczy nie niem
za na sze grze chy (1 Ja -
na 4:10). Obec nie, bę dąc

przy ję ci przez Oj ca i wpro wa dze ni do Je go ro -
dzi ny, przez otrzy ma nie Du cha Świę te go, Bóg
zwra ca się do nas, ja ko do Swo jej ro dzi ny w ję -
zy ku Sa lo mo na – aby śmy zwa ża li na Je go Sło -
wo. Bóg obie cu je nam, że gdy tak bę dzie my
czy nić, to bę dzie wie le ta kich lat na sze go ży cia,
pro wa dząc nas do ży cia wiecz ne go. 

BÓG, NASZ NA UC ZY CIEL 

Wszy scy, któ rzy zo sta li „na ucze ni przez Bo -
ga”, mo gą świad czyć o sto so wa niu do sie bie
i do ca łej ro dzi ny Bo żej Przyp. 4:11: „Dro gi mą -
dro ści na uczy łem cię, pro wa dzi łem cię pra wy -
mi ście żka mi.” Wszy scy, któ rzy po le ga ją
na nie zmier nie wiel kich i cen nych obiet ni cach
Pi sma Świę te go, mo gą z uf no ścią spo glą dać
na wer set 12, ja ko pro roc two od no szą ce sie
do Bo skiej tro ski o wszyst kich, któ rzy pod da li
się Bo skiej ochro nie i Bo skim in struk cjom, ja ko
dzie ci Bo że i któ rzy bę dą miesz kać w Je go mi -
ło ści. Oni są za pew nie ni, że ich kro ki na du cho -
wej dro dze bę dą kie ro wa ne przez Pa na i że
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oni nie po tkną się tak dłu go, jak dłu go bę dą po -
dą żać ście żką, po któ rej Bo ska opatrz ność ich
pro wa dzi, po nie waż wszyst kie rze czy bę dą
współ dzia łać dla do bra tych, któ rzy mi łu ją Bo -
ga naj wy ższą mi ło ścią (Rzym. 8:28). 

Im star szy i bar dziej do świad czo ny jest syn
– du cho wy syn Nie biań skie go Oj ca lub na tu -
ral ny syn ziem skie go oj ca – tym bar dziej po wi -
nien oce niać to świa dec two (w.13, KJV), „Przyj -
mij wy ty czo ną na ukę, nie opusz -
czaj jej, trzy maj się jej, gdyż ona
jest two im ży ciem.”

W tym sa mym to nie Apo stoł
na kła nia Ko ściół, mó wiąc: „Po -
win ni śmy zwra cać bacz niej szą
uwa gę na to, co sły sze li śmy,
aby śmy nie zbo czy li z dro gi”
(Żyd. 2:1, KJV). Oczy wi ście, nie
wy star czy, że sły szy my Pań skie
Sło wo ani na wet, że przyj mu je -
my je do do brych i uczci wych
serc. Jest ta kże nie zbęd ne, aby -
śmy bez piecz nie/pew nie
uchwy ci li się go, aby śmy dzia -
ła li zgod nie z nim, aby śmy je
wdro ży li w na szym ży ciu, ja ko nie odzow ną
część na szej isto ty. Przez ta kie po stę po wa nie,
duch praw dy sta je się du chem wszyst kich
dzie ci Bo żych – Świę ty Duch w nich bę dzie
w har mo nii, w peł nej zgod no ści z umy słem,
uspo so bie niem i wo lą Nie biań skie go Oj ca.

NIE BEZ PIEC ZEŃ STWO 
BOCZ NYCH ŚCIE ŻEK

Ja ka lep sza ra da mo gła by być udzie lo -
na za rów no na tu ral nym jak i du cho wym sy -
nom, niż ta przed sta wio na w wer se cie 14?
Po win ni śmy pa mię tać, że nie za le żnie od te -
go jak da le ko mo gli śmy dojść na wła ści wej
dro dze, to za wsze ist nie ją roz wi dle nia spro -
wa dza ją ce z tej dro gi – są to ście żki sa mo -
wo li, py chy, świa to wej am bi cji i sa mo lub -
stwa, któ re nę cą nas do opusz cze nia wła ści -
wej dro gi i co, do któ rych cza sa mi ist nie je
ry zy ko, że wej dzie my na nie mi mo wol nie.
Na po cząt ku te ście żki od bie ga ją stop nio wo
od wła ści wej dro gi tak, że wy da je się, iż nie -
wie le się od niej ró żnią, lecz krok po kro ku
od bie ga ją od niej co raz bar dziej, tak, że ka -
żdy z lu du Pa na na peł nio ny du chem spra -
wie dli wo ści, praw dy i mi ło ści, bę dzie mógł

wkrót ce do strzec zmia nę, ró żnią ce go się du -
cha i skłon no ści. 

Wszy scy, któ rzy szu ka ją Kró le stwa Bo że -
go, są na kła nia ni przez Sło wo Bo że do wiel -
kiej czuj no ści prze ciw wszyst kim oszu stwom
prze ciw ni ka, a szcze gól nie je go chę ci spro wa -
dze nia nas z wą skiej dro gi. Do brze bę dzie, gdy
bę dzie my czuj ni, zwra ca jąc uwa gę na du cha
wszyst kich osób, z któ ry mi ma my do czy nie nia

i od ma wia jąc uda nia się w ja kimś
kie run ku, do któ re go nie pro wa -
dzi duch świę to ści, ci cho ści, czy -
sto ści i mi ło ści. Je śli we szli śmy
na złą dro gę, a na sze ser ca wciąż
są wier ne za sa dom mi ło ści
i praw dy, nie po win ni śmy da lej
po su wać się w złym kie run ku,
bez za sta no wie nia się i od wró ce -
nia na szych kro ków; lecz o wie le
le piej bę dzie, gdy nie bę dzie my
„uda wać się dro gą zło śli wych”,
jak wy ra ża to w. 14. Je śli już tam
we szli śmy, być mo że bę dzie my
w sta nie za wró cić na sze kro ki
z więk szą bądź mniej szą trud no -
ścią, lecz naj bez piecz niej jest ni -

gdy nie wcho dzić na te bocz ne ście żki.

CIE KA WOŚĆ RY ZY KOW NĄ ŚCIE ŻKĄ 

Jed ną z po kus prze ciw ni ka, przez któ rą
wie lu zo sta ło spro wa dzo nych na ście żki grze -
chu i błę du, prze ciw ne ich ślu bom po świę ce -
nia, jest ludz ka ce cha zna na, ja ko cie ka wość.
Nie któ rzy twier dzą: „Wiem, że to jest nie -
praw dzi we, lecz chcę wi dzieć i wie dzieć czy
zna jo mość zła oka że się dla mnie do brem.”
Pa mię ta my, że to cie ka wość mat ki Ewy i brak
ostrze że nia przed nie po słu szeń stwem Bo skie -
mu roz ka zo wi, spro wa dził na nią trud no ści,
ja ko na pierw sze go prze stęp cę; przy po mi na -
ją nam o tym sło wa Apo sto ła, „Lecz bo ję się,
by ja ko wąż oszu kał Ewę chy tro ścią swo ją,
tak też ska żo ne my śli wa sze nie od pa dły
od pro sto ty tej, któ ra jest w Chry stu sie”
(2 Kor. 11:3). Mę drzec sta ra się po ło żyć na cisk
na ko niecz ność nie igra nia ze złem, nie do ty -
ka nia go, nie pró bo wa nia go, nie pod da wa nia
się pod je go wpływ, mó wiąc, „Uni kaj jej, nie
chodź po niej; od wróć się od niej i omiń ją”
(Przyp. 4:15, KJV).

BS ‘11, 34-36

Wypędzeni z Ogrodu
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JE ŚLI ja kiś wład ca za wdzię czał swą po zy cję
te mu, co jest okre śla ne, ja ko „wo la lu du”, to

był nim Na po le on. On zdo był tę po zy cję dzię ki
po wo dze niu osią gnię te mu mie czem, nie mie -
czem eg ze ku cji ani mie czem gi lo ty ny, lecz mie -
czem wal ki prze ciw ko wro gom Fran cji. Fran cu -
ski na ród wy brał Na po le ona, ja ko Ce sa rza, po -
nie waż on wy ba wił Fran cję od jej wro gów
i obro nił zdo by cze Re wo lu cji we wła snym kra ju.

Ulep sze nia na kra jo wym fron cie

Na po le on za ło żył Bank Fran cji oraz fran cu -
ską gieł dę, jak rów nież Na ro do we i Mi ni ste rial -
ne Ra dy Po dat ko we, aby za pew nić spra wie dli -
we po dat ki dla wszyst kich. W re zul ta cie te go,
do cho dy fran cu skich chło pów wzro sły w za -
wrot nym tem pie. Na po le on usta no wił od zna -
cze nia, ta kie jak „Le gia Ho no ro wa”, aby na gro -
dzić tych, któ rych słu żba dla kra ju za słu gi wa ła
na szcze gól ne uzna nie; od bior ca mi te go od zna -
cze nia mo gli być na ukow cy, kom po zy to rzy,
usta wo daw cy, du chow ni, pi sa rze, jak rów nież
żoł nie rze.

Po pra wa fran cu skie go kra jo bra zu

W dzie dzi nie ro bót pu blicz nych zbu do wa no
po nad 32 000 km dróg ce sar skich oraz 19 250 km
dróg re gio nal nych, pra wie 1600 km ka na łów,
zbu do wa no „Gre at Cor ni ce”, dro gę wzdłuż wy -
brze ża Mo rza Śród ziem ne go, zbu do wa no gór -
skie dro gi przez Al py, przez prze łęcz Sim plon
i Mont Ce nis oraz zbu do wa no i po więk szo no
przy sta nie w wie lu por tach, włą cza jąc Dun kier -
kę i Cher bo urg. Pa ryż nie tyl ko zro bił się pięk -
niej szy przez zbu do wa nie bul wa rów, mo stów
i po mni ków, lecz ta kże na ro do we ar chi wa otrzy -
ma ły swo je sta łe miej sce. Na po le on oca lił rów -
nież Lo uvre. Mo nu men tal ne bu dow le by ły
wzno szo ne w ca łym Im pe rium, a kon struk cje
ta kie jak Ce sar ska Ka te dra w Spey er, osła wio -
na przez Lu tra, zo sta ły za cho wa ne, na to miast
na igli cach wiel kiej ka te dry w Ko lo nii by ły kon -
ty nu owa ne na roz kaz Na po le ona. W isto cie rze -
czy, ar chi tek to nicz ne dzie ła Na po le ona mo żna
zna leźć roz rzu co ne po Eu ro pie od Rzy mu

do Wied nia. We Fran cji utwo rzo no ośrod ki ba -
daw cze pra cu ją ce nad przed się wzię cia mi nie -
zbęd ny mi dla na ro do wej eko no mii. Po wsta ła
Ra da Prze my sło wa, któ ra do star cza ła da nych
i in for ma cji dla fran cu skie go prze my słu, cze go
przy kła dem jest suk ces upra wy bu ra ka cu kro -
we go i prze mysł prze twór czy.

Rów ność re li gij na

W dzie dzi nie re li gii Na po le on za koń czył roz -
łam i przy wró cił we Fran cji ko ściół ka to lic ki
przez Kon kor dat z 1801 ro ku. Za pew nił re li gij -
ną wol ność i rów ność sek tom pro te stanc kim
i ogło sił Fran cję oj czy zną dla Ży dów, po tym,
gdy sta ło się oczy wi ste, że nie mo że usta no wić
dla nich oj czy zny w Pa le sty nie. 

Edu ka cja 

Ko deks Na po le ona usta no wił rów ność wo -
bec pra wa, pod kre ślił nie na ru szal ność ro dzi ny
i za gwa ran to wał praw ne zdo by cze Re wo lu cji.
Ko deks Po stę po wa nia Cy wil ne go za pew niał
sze ro kie sto so wa nie me dia cji w są dach i w pra -
wach, a są dy zo sta ły ze świec czo ne. Na po le on
stwo rzył Ce sar ski Uni wer sy tet, aby za rzą dzać
fran cu ską oświa tą. W ce lu za pew nie nia na uko -
we go wy kształ ce nia po wsta ły szcze gól nie szko -

NN AA   PP OO   LL EE   OO NN ::   
MĄŻ PRZEZ NAC ZE NIA

Pro roc two Da nie la 11:35-45

Na po le on, ja ko Ce sarz w chwi li swej ko ro na cji,
ma ją cy na so bie wstę gę Le gii Ho no ro wej, któ ra

zo sta ła utwo rzo na w 1802 ro ku. 



ły in ży nie ryj ne i tech nicz ne oraz szko ły śred -
nie. Pod czas kon su la tu Na po le ona po wsta ły
Pro fe sjo nal ne Stu dia Po ło żni cze oraz Szko ła dla
Po ło żnych, a w Szko le Na uk We te ry na ryj nych
stwo rzo no pro fe sjo nal ny po ziom. 

Ge niusz mi li tar ny 

W dzie dzi nie woj sko wo ści Na po le on był pio -
nie rem w tym, co okre śla my dzi siaj, ja ko „re gu -
ły woj ny”, któ re są stu dio wa ne przez pra wie
wszyst kie aka de mie woj sko we na świe cie. Obec -
ne ar mie są opar te na or ga ni za cji stwo rzo nej
przez Na po le ona dla je go wiel kiej ar mii i od te -
go cza su jest ona wy ko rzy sty wa na. Wie lu hi -
sto ry ków twier dzi, że Na po le on stwo rzył swą
wła sną le gen dę prze by wa jąc na wy spie Św. He -
le na. Praw da jest ta ka, że le gen da o nim zo sta ła
za po cząt ko wa na w To ulon, w 1793 ro ku. Lord
Hol land, prze ma wia jąc w 1833 ro ku w Bry tyj -
skiej Izbie Lor dów, po wie dział o zmar łym Ce sa -
rzu: „Ci sa mi lu dzie, któ rzy nie na wi dzi li te go
wiel kie go czło wie ka, przy zna li, że od dzie się -
ciu stu le ci nie po ja wił się na zie mi bar dziej nie -
zwy kły cha rak ter.” To jest rze czy wi ście hołd dla
Ce sa rza.

Ła two jest ulec po ku sie cy to wa nia z uzna -
nych źró deł i uzy ski wa nia in for ma cji z dru go -
rzęd nych źró deł za miast z pier wot nej ana li zy.
Cy to wa nie z do ku men tu na pi sa ne go przez jed -
ne go hi sto ry ka i bez kry tycz nie po wta rza ne go
przez in ne go, szyb ko zdo by wa au to ry tet „po -
wszech nej wie dzy”. Ten ar ty kuł nie opie ra się
na przy ję tym OSĄ DZIE HI STO RY KÓW, lecz
na pod sta wo wej ana li zie. Po la tach kom ple to -
wa nia wia do mo ści, głów nie z pier wot nych źró -
deł oraz po otrzy ma niu do stę pu do ar chi wów
w Ka irze, Alek san drii, Tel Awi wie i Je ro zo li mie
oraz po zba da niu ży dow skiej li te ra tu ry trak tu -
ją cej o Na po le onie, ta część na po le oń skiej hi -
sto rii mo że obec nie być le piej po zna na. 

Wol ność, Rów ność i Bra ter stwo

Jed ną z wie lu za sług, ja ki mi Na po le on przy czy -
nił się do po pra wy sta nu ży cia lu dzi i praw do -
po dob nie jed ną z naj wa żniej szych i naj bar dziej
trwa łych, był Ko deks Cy wil ny. Na po le on od -
czu wał oso bi stą od po wie dzial ność za je go re -
ali za cję. To by ło w cza sach sze rzą cej się dys kry -
mi na cji. To wów czas Na po le on po sta no wił
uwol nić i za pro po no wał wol ność, rów ność i bra -
ter stwo Ży dom, Pro te stan tom i Ma so nom.
Otwo rzył ta kże ko ścio ły, któ re od lat by ły za -
mknię te. Był pierw szym przy wód cą w Eu ro pie,
któ ry przy znał wol ność, rów ność i bra ter stwo
wszyst kim re li giom. 

Na li to gra fii z tam te go okre su [po ni żej] Na -
po le on przy zna je wol ność Ży dom. Ko deks Cy -
wil ny z 1804 ro ku miał przy znać wol ność re li gij -
ną wszyst kim Ży dom. Wów czas we Fran cji ży -
ło oko ło 480 000 kal wi ni stów i 200 000 lu te ra -
nów. W 1804 ro ku Na po le on za rzą dził re gu la cję
praw ną dla spo łecz no ści pro te stanc kich, a na -
stęp nie zde cy do wał, że pań stwo przyj mie
na sie bie od po wie dzial ność za wy na gro dze nia
dla ich pa sto rów.

Na po le on sprze ci wiał się uci sko wi 

W swym dzie ciń stwie, a praw do po dob nie na -
wet pod czas szkol nych lat we Fran cji, Na po le on
w ogó le nie spo ty kał Ży dów. Je go pierw szy kon -
takt ze zor ga ni zo wa ną ży dow ską spo łecz no ścią
miał praw do po dob nie miej sce 9 lu te go 1797 pod -
czas kam pa nii we Wło szech. Kie dy Na po le on
i je go ar mia wkro czy li do An co ny, w ma łym get -
cie za miesz ki wa ła tam ży dow ska spo łecz ność.
Na po le on za uwa żył tam wów czas pew nych lu -
dzi spa ce ru ją cych do oko ła w żół tych cza pecz -
kach i z żół ty mi opa ska mi z „gwiaz dą Da wi da”
na ra mie niu. On za py tał jed ne go ze swych ofi ce -
rów o cel te go wy ró żnie nia. Ofi cer od po wie dział,
że to by li Ży dzi, któ rzy mu sie li być od ró żnie ni,
aby ka żde go wie czo ru po wra ca li do swe go get -
ta. Na po le on na tych miast roz ka zał usu nąć te
opa ski z ich ra mion i cza pecz ki a za stą pić ich
trój ko lo ro wy mi ko kar da mi. Za mknął get ta i wy -
dał po le ce nie, że Ży dzi mo gą miesz kać, gdzie
chcą oraz mo gą otwar cie wy zna wać swo ją re li -
gię. Ży dzi z An co ny by li prze peł nie ni ra do ścią,
gdy do wie dzie li się, że pierw si fran cu scy żoł nie -
rze, któ rzy we szli do get ta by li ży dow skie go po -
cho dze nia! Póź niej Na po le on za mknął ta kże „ży -
dow skie get to” w Rzy mie. On ta kże uwol nił Ży -
dów w We ne cji, We ro nie i Pa dwie. „Wy zwo li ciel
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Napoleon przyznający wolność Żydom



Ita lii” po ło żył
kres pra wom in -
kwi zy cji i Ży dzi
w koń cu po czu li
się wol ni.

By ło też in -
ne in te re su ją ce
w y  d a  r z e  n i e .
Pod czas fran cu -
skiej oku pa cji
Mal ty, 12 czerw -
ca 1798 ro ku, Na -
po le on do wie -
dział się, że Tem -
pla riu sze nie po -
zwa la ją Ży dom
na wy zna wa nie

ich re li gii w sy na go dze. Tem pla riu sze znie wo li -
li ży dow skich więź niów i bez li to śnie ich wy ko -
rzy sty wa li lub sprze da wa li. Na po le on na tych -
miast wy dał Ży dom po zwo le nie na bu do wę sy -
na go gi. A te raz zdu mie wa ją cy in cy dent, któ ry
nie jest po wszech nie zna ny. Kie dy fran cu skie
od dzia ły by ły w Pa le sty nie i ob le ga ły mia sto
Akr, Na po le on przy go to wał już pro kla ma cję,
czy nią cą Pa le sty nę nie za le żnym pań stwem ży -
dow skim. Był prze ko na ny, że bę dzie mógł za jąć
Akr i w na stęp nych dniach wkro czy do Je ro zo -
li my, gdzie wy da swo ją pro kla ma cję. Jed nak nie
był w sta nie zre ali zo wać swe go pro jek tu z po -
wo du bry tyj skiej in ter wen cji. Pro kla ma cja zo -
sta ła wy dru ko wa na z da tą 20 kwiet nia 1799, lecz
je go nie po myśl na pró ba zdo by cia mia sta Akr
prze szko dzi ła w wy da niu pro kla ma cji. Ży dzi
mu sie li cze kać bli sko 150 lat na ogło sze nie nie -
pod le gło ści swe go pań stwa. Pro kla ma cja przy -
nio sła jed nak owo ce. Ona by ła pre kur so rem Sy -
jo ni zmu, uświa da mia jąc kwe stię ży dow skiej
pań stwo wo ści. Wy ra żo ne idee Na po le ona zna -
la zły uzna nie w oczach wie lu, któ rzy do strze ga -
li kro ki Na po le ona, ja ko wy peł nie nie bi blij ne go
pro roc twa, któ re prze po wia da po wrót Ży dów
do ich oj czy zny. Ta idea zy ska ła wie lu zwo len -
ni ków, szcze gól nie w An glii. 

Pań stwo wość

Sto osiem na ście lat póź niej Bry ta nia wy da ła de -
kla ra cję „Bal fo ura”, któ ra do ma ga ła się oj czy zny
dla Ży dów i osta tecz nie – 31 lat póź niej, w 1948
ro ku – Izra el zo stał uzna ny, ja ko su we ren ne pań -
stwo, przez po wszech ne gło so wa nie na Zgro -
ma dze niu Ogól nym Or ga ni za cji Na ro dów Zjed -
no czo nych. Mo żna chy ba po wie dzieć, że przed -

wcze sne ogło sze nie de kla ra cji przez Na po le ona,
pierw sze go dnia świę ta Pas chy 1799 ro ku, ode -
gra ło wa żną ro lę w po wsta niu Pań stwa Izra el.
W pa ry skim dzien ni ku „Mo ni teur Uni ver sel”, 22
ma ja 1799 ogło szo no: „Bo na par te opu bli ko wał
de kla ra cję, w któ rej za pra sza wszyst kich Ży dów
z Azji i Afry ki do gro ma dze nia się pod je go sztan -
da rem, w ce lu po now ne go utwo rze nia sta ro żyt -
nej Je ro zo li my. On wy po sa żył w broń wiel kie
licz by lu dzi, a je go ba ta lio ny za gra ża ją Alep po.”
16 sierp nia 1800 r., Na po le on oświad czył: „Je śli ja
bę dę pa no wał nad na ro dem ży dow skim, od bu -
du ję świą ty nię Sa lo mo na.” 

„Dla cze go Na po le on to zro bił?”

To pra wie nie mia ło sen su, po nie waż Na po le on
nie miał w tym żad ne go po li tycz ne go zy sku.
Jed nak od po wiedź mo żna zna leźć w pry wat nej
roz mo wie Na po le ona z Dr Bar ry O’Me ara, któ -
ra mia ła miej sce na wy spie Św. He le na. 10 li sto -
pa da 1816, Dr O’Me ara (oso bi sty le karz Na po le -
ona w tam tym cza sie) za py tał Ce sa rza wprost,
dla cze go do da wał otu chy i wspie rał Ży dów. Na -
po le on od po wie dział: 

„Mo im pierw szym pra gnie niem by ło uwol nie nie
Ży dów i uczy nie nie ich peł no praw ny mi oby wa te la mi.
Chcia łem przy znać im wszyst kie przy słu gu ją ce pra -
wa wol no ści, rów no ści i bra ter stwa, z ja kich ko rzy sta -
li ka to li cy i pro te stan ci. Mo im ży cze niem jest, że by
Ży dzi by li trak to wa ni jak bra cia, jak gdy by śmy wszy -
scy by li czę ścią ju da izmu. Uwa ża łem to, ja ko do dat -
ko wą ko rzyść, któ ra przy nie sie Fran cji wie le bo gactw,
po nie waż Ży dzi są licz ni i oni przy je żdża li by w wiel -
kich licz bach do na sze go kra ju, gdzie cie szy li by się
więk szy mi przy wi le ja mi niż wśród in nych na ro dów.
Bez wy da rzeń z 1814 ro ku, więk szość eu ro pej skich
Ży dów przy je cha ła by do Fran cji gdzie ocze ki wa ły
na nich rów ność, bra ter stwo i wol ność i gdzie mo gli -
by słu żyć kra jo wi, po dob nie jak in ni.”

W ró żnych okre sach ka rie ry Na po le ona, je go
sym pa tia dla Ży dów da wa ła się wy raź nie za uwa -
żyć. On zro bił wszyst ko co mógł, by za pew nić
Ży dom trak to wa nie na rów ni z ka to li ka mi i pro -
te stan ta mi. Re wo lu cja fran cu ska w 1789 ro ku mia -
ła zmie nić wszyst kie re stryk cje, któ rym Ży dzi mu -
sie li sta wiać czo ła we Fran cji. 27 wrze śnia 1791
ro ku Fran cja przy ję ła de kret, któ ry przy zna wał
fran cu skim Ży dom peł ne oby wa tel stwo. Jed na kże
ze spół le gi sla cyj ny nie pod jął żad nych szcze gól -
nych środ ków, aby ta no wa wol ność przy zna -
na Ży dom za czę ła obo wią zy wać. Kon gres Na ro -
do wy za mknął sy na go gi, za ka zu jąc uży wa nia ję -
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Izrael po otrzymaniu
państwowości, 1948
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Część II – kon ty nu acja ze Sztan da ru Bi blij ne go
Li sto pad – Gru dzień.

WPEW NYM za kre sie opi sa li śmy pierw szą fa -
zę uci sku Ja ku ba; że ona by ła po cząt kiem

Ru chu Sy jo ni stycz ne go, któ re go ce lem by ło zdo -
by cie oj czy zny dla Izra ela. Tru dy w dą że niu
do speł nie nia te go dzie ła, tak na praw dę w du żej
mie rze zo sta ły już po ko na ne, jak Pa stor Rus sell
wska zał na pod sta wie pro roctw bi blij nych.
W pierw szej czę ści roz wa ży li śmy pro ro czych ry -
ba ków (Jer. 16:16) i mo gli śmy po wie dzieć wię cej
o tych „ry bi twach”, lecz obec nie skie ru je my na -
szą uwa gę na „łow ców” z te go sa me go wer se tu.
Zau wa żcie, że gdy czy ta my ten opis, ry ba cy są
wy mie nie ni naj pierw, a na stęp nie są wy mie nie -
ni łow cy.

To nie zna czy, że pierw si skoń czy li, gdy dru -
dzy roz po czę li swą dzia łal ność, lecz oni wy stą pi -
li w tej ko lej no ści. Te raz prze cho dzi my do łow -
ców i prze ko nu je my się, że ich wy peł nie nie na -
stę po wa ło w ró żnych cza sach, w Ro sji w cza sie
ich wiel kiej re wo lu cji, pod czas któ rej wiel kie
prze śla do wa nie spa dło na na ród ży dow ski;
szcze gól ne prze śla do wa nia mia ły miej sce pod -
czas II woj ny świa to wej w pań stwach Osi, w fa -
szy stow skich Wło szech i na zi stow skich Niem -
czech, skąd mi lio ny Ży dów wy wo żo no do ró -
żnych miejsc w Eu ro pie, w Pol sce i in nych kra -
jach, do ko mór ga zo wych, w któ rych mi lio ny ich
stra co no. Ca ła ta za gła da, cho ciaż by ła okrop na,
zo sta ła do zwo lo na przez Bo ga, by spra wić, aby
ja ko na ród oni zwró ci li uwa gę na bło go sła wień -
stwa, ja kie Bóg ma dla nich w ich zie mi – w Pa -

zy ka he braj skie go i ogól nie utrud nił im ży cie.
Pod wła dzą Dy rek to ria tu sy na go gi po now nie zo -
sta ły otwar te, a Ży dzi za an ga żo wa li się w biz ne -
sie i ży ciu po li tycz nym, jed nak po wszech nie by li
sła bo to le ro wa ni. Za nim Na po le on ob jął przy -
wódz two nad fran cu skim rzą dem, sy tu acja po li -
tycz na Ży dów by ła nie bez piecz na, nie usta bi li zo -
wa na i oni mu sie li pod le gać nie ko rzyst nym prze -
pi som, a w po szcze gól nych re gio nach Fran cji cza -
sa mi by li trak to wa ni li be ral nie, a cza sa mi de spo -
tycz nie. Po glą dy re li gij ne Na po le ona by ły szczy -
tem współ cze snej fi lo zo fii; on był zu peł nie od da -
ny to le ran cji. Gdzie kol wiek Na po le on szedł, tam
wiódł za so bą to le ran cję; gdzie kol wiek spo ty kał
kil ka re li gii, tam koń czył z do mi na cją, przez któ -
rą jed na re li gia mia ła pierw szeń stwo nad in ny mi.
„Wia ra” ma wiał Na po le on, „jest po za za się giem pra -
wa. Ona jest naj bar dziej oso bi stą wła sno ścią czło wie ka
i nikt nie ma pra wa wy ma gać ani sta no wić jej.” On
chciał by Ży dzi mie li swe Je ru za lem we Fran cji. 

ciąg dal szy na stą pi...

Od sy ła my do Wy kła dów Pi sma Świę te go 
Pa sto ra Rus sel la, 

Tom 3, Przyjdź Kró le stwo Two je, s.40-47.

IZ RA EL I UCISK
JA KU BA

Napoleon przeprawiający się przez Alpy

BS ‘11, 36-39
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le sty nie. Cho ciaż te wy da rze nia by ły dla nich
sro gim do świad cze niem, część z nich prze ży ła
i wy emi gro wa ła do Zie mi Świę tej. Gdy by śmy
tak po wie dzie li, oni by li by obu rze ni, że ich Bóg
do zwo lił by spo tka ło ich ta kie ka ra nie za ich grze -
chy i złe po stę po wa nie. Jed nak prę dzej czy póź -
niej, Pan usu nie ich za śle pie nie i oni roz po zna ją
swe go Me sja sza (Rzym. 11:25,26). Ob ser wu je my
ca ły ten ucisk przy cho dzą cy na Izra el, jed nak we
wła ści wym cza sie nie bę dzie już żad nych prze -
śla do wań Ży dów – żad ne go uci sku dla Ży dów.
Jed nak po tym wszyst kim, zgod nie z Pi smem
Świę tym, jesz cze jed na wiel ka ka ta stro fa wy ło ni
się na ich ho ry zon cie. Na dej dzie jesz cze, ja ko
dru ga część uci sku Ja ku ba, po tę żna ar mia zgro -
ma dzo na z ró żnych na ro dów, któ ra bę dzie dą żyć
do znisz cze nia ich, wkro czy do Je ro zo li my, aby
te go do ko nać. W Pi śmie Świę tym, mię dzy in ny -

mi, są oni okre śle ni ja ko Gog i Ma gog. To opi su -
je za rów no przy wód ców, jak i pro wa dzo nych
przez nich w tej wiel kiej ar mii prze ciw Izra elo wi. 

Bi blij ny opis mó wi w ten spo sób: „I ty [anar -
chi stycz ne po zo sta ło ści] po wiesz, wtar gnę do zie -
mi, gdzie są wio ski nie oto czo ne mu ra mi. Wy stą -
pię prze ciw ko tym, któ rzy są spo koj ni, któ rzy
miesz ka ją bez piecz nie, prze ciw tym, któ rzy
miesz ka ją bez mu rów i nie ma ją zam ków ani
bram, aby zdo być ko rzy ści i roz chwy cić łu py,
abym ob ró cił swo ją rę kę prze ciw spu sto szo nym
miej scom, któ re te raz są za miesz ka łe i prze ciw lu -
do wi, któ ry jest zgro ma dzo ny z na ro dów, któ ry
ku pił by dło i ma jęt no ści, któ ry miesz ka w środ -
ku świa ta” (Ezech. 38:11,12, NASB).

Jest to tak opi sa ne jak w dniu wal ki i jest in te -
re su ją ce, gdy zwró ci my uwa gę z bi blij ne go punk -
tu wi dze nia, jak Bóg od no si się do te go w po ni -
ższym cy ta cie: „Oto przy cho dzi dzień Pań ski,
a roz dzie lo ne bę dą ko rzy ści two je w po środ ku
cie bie. Bo zgro ma dzę wszyst kie na ro dy prze ciw -
ko Je ru za lem;... Wte dy wyj dzie Pan i bę dzie wal -
czył prze ciw ko tym na ro dom, tak jak wal czył
w dniu bi twy” (Zach. 14:1-4). To jesz cze nie na stą -

pi ło. Ara bo wie kil ka krot nie pró bo wa li prze jąć Je -
ro zo li mę, lecz bez sku tecz nie. Bóg wska zał tu taj, że
w tym przy szłym wy da rze niu, za mie rza osta tecz -
nie wy zwo lić Izra el z tej opre sji. 

In ny cy tat opi su ją cy te wy da rze nia za czy -
na się sło wa mi: „Dnia te go” – gdy w pro roc twie
Sta re go Te sta men tu ma my wy ra że nie: „w ten
dzień”, „on dzień” czy „te go dnia”, ono za wsze
od no si się do cza su pod czas Wie ku Ty siąc le cia;
czy to do Pa ru zji, czy Pa ru zji i Epi fa nii, czy też
Ba zy lei – Kró le stwa, ja ko ca ło ści. Czy ta my na -
stę pu ją ce sło wa: „Sta nie się dnia te go, że uczy nię
Je ru za lem ka mie niem cię żkim wszyst kim na ro -
dom” (Zach. 12:3,10). Czyż Izra el, ten na ród
na Bli skim Wscho dzie, na wet obec nie nie jest cię -
żkim ka mie niem – dla wszyst kich na ro dów? Te
na ro dy nie wie dzą, co zro bić. „Wszy scy, któ rzy
go dźwi gać bę dą, bar dzo się ura żą, choć by się
zgro ma dzi ły prze ciw ko nie mu wszyst kie na ro dy
zie mi.” Wie le uzbro jo nych wojsk za mie rza wziąć
udział w sztur mie na ten ma leń ki na ród.

Kon ty nu uje my (w.10): „I wy le ję na dom Da -
wi do wy [na sym bo licz ne go Da wi da, Izra el, na -
ród ży dow ski] i na oby wa te li je ru za lem skich, du -
cha mo dli twy i prze bła ga nia.” Za tem Bóg za mie -
rza bło go sła wić ich pod czas i po tej wiel kiej ka ta -
stro fie, któ ra na nich przyj dzie. „A pa trzeć bę dą
[na ród ży dow ski] na Mię, któ re go prze bi li... „.
Ktoś mo że po wie dzieć, to nie praw da! Ży dzi nie
prze bi li na sze go Pa na! To rzym scy żoł nie rze wło -
ży li włócz nię w bok Je zu sa oraz wbi li gwoź dzie
w Je go rę ce i sto py! Cho ciaż to jest praw dą, Bóg
ob cią ża wi ną tych, któ rych na le ży ob cią żyć – Izra -
el bar dziej niż Rzy mian. Wie cie, że Pi łat umył rę -
ce przed tłu mem, mó wiąc, „Nie je stem wi nien
krwi te go Spra wie dli we go. Wy zo ba czy cie” (Mat.
27:24, NKJV). W rze czy wi sto ści on nie oczy ścił się
z od po wie dzial no ści, bo cho ciaż miał wła dzę, by
za cho wać ży cie Je zu sa, nie zro bił te go. Nie wy ko -
rzy stał swej wła dzy. On bał się lu du – oba wiał się
po wsta nia. Cho ciaż miał wła dzę i żoł nie rzy, to
bez wąt pie nia czuł, że to by ło by źle oce nio ne
przez rzym skie go ce sa rza, dla te go nie zde cy do -
wał się na oca le nie ży cia Je zu sa. My wie my, dla -
cze go tak się sta ło; po nie waż Je zus mu siał
umrzeć, ja ko ce na oku pu, lecz w tej spra wie Pi -
łat rów nież był od po wie dzial ny. Ła two jest wziąć
mi skę z wo dą, umyć rę ce i po wie dzieć, „za uwa -
żcie, nie je stem od po wie dzial ny za krew te go
spra wie dli we go czło wie ka” – nie mniej jed nak,
w pew nej mie rze on był od po wie dzial ny. 

Jed na kże, na ród izra el ski ta kże był wplą ta ny

Anonimowe żydowskie groby 
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w ten grzech, po nie waż czy ta my: „pa trzeć bę dą
na Mię, któ re go prze bi li.” Bóg słusz nie obar cza
wi ną tych, do któ rych ona na le ży, po nie waż Izra -
el, bar dziej niż ja ki kol wiek in ny na ród, był od po -
wie dzial ny za śmierć na sze go Pa na. Pi smo Świę -
te mó wi o tym; po nie waż ono opi su je przy szłość,
gdy w na ro dzie ży dow skim na stą pi zmia na sta -
nu ich serc, i ta zmia na jest tu taj wy ra żo na. „A pa -
trzeć bę dą na Mię, któ re go prze bi li” (Zach. 12:10;
Ja na 19:37). Tak, „pła kać bę dą nad Nim, jak pła -
cze się za swym je dy nym sy nem i roz pa czać bę -
dą, jak roz pa cza się nad pier wo rod nym.” Ży dzi
za czy na ją uzna wać swą od po wie dzial ność
za śmierć Je zu sa i z po ku tu ją cy mi ser ca mi, to do -
świad cze nie osta tecz nie oka że się dla nich bło go -
sła wień stwem. 

Trak tuj my to do świad cze nie z Izra elem, ja ko
głów ny znak cza sów we współ cze snym świe cie.
„Zna ki cza sów” są uży wa ne w Bi blii, by wska zać
ró żne wy da rze nia, któ re ma ją na stą pić, gdy przy -
bli ża my się do Kró le stwa Bo że go. Kie dy by li śmy
w szko le pod sta wo wej, zna ki cza sów by ły okre -
śla ne za po mo cą ró żnych nazw – bie żą cych wy -
da rzeń. Sta wa li śmy wów czas przed kla są i mu -
sie li śmy in ter pre to wać ak tu al ne wy da rze nia.
W po dob ny spo sób zna ki cza sów są po da ne w Bi -
blii. Ga niąc fa ry ze uszy i sa du ce uszy, nasz Pan
po wie dział: „Ob łud ni cy! po sta wę nie ba roz są -
dzić umie cie, a zna ków tych cza sów nie mo że cie”
(Mat. 16:3, KJV).

Ist nie je obec nie po wie dze nie, „Czer wo ne nie -
bo w no cy, to roz kosz dla że gla rzy; ra nek z czer -
wo nym nie bem ostrze że niem dla że gla rzy.” Je zus
w rze czy wi sto ści wy gło sił tę sa mą za sa dę w ró -
żnych sło wach. Z dru giej stro ny, sa du ce usze sta -
ra li się usi dlić na sze go Pa na przez po wie dze nie,
„Chce my zna ku! Po każ nam znak, że to, co mó -
wisz jest od Bo ga!” Czy mo że cie so bie wy obra zić,
jak oni to po wie dzie li? „Po każ nam znak, chce my
zna ku.” Fa ry ze usze my śle li praw do po dob nie
o ta kich zna kach, ja kie by ły w cza sach Sta re go
Te sta men tu, na przy kład, jak to by ło w przy pad -
ku Elia sza z pro ro ka mi Ba ala i jak on zgro ma dził
450 pro ro ków Ba ala do ofia ro wa nia. Eliasz za pro -
sił ich, by przy nie śli swe ofia ry. Ci ka pła ni usi ło -
wa li za ma ni fe sto wać po par cie ze stro ny ich po -
gań skich bo gów i gdy prze szli przez wszyst kie ro -
dza je tań ców, aby bo go wie przy ję li ich ofia ry
i oka za li swą moc, bez po wo dze nia, przy szła ko -
lej na Elia sza. Wte dy Eliasz po ło żył swą ofia rę
na oł ta rzu, wy ko pał rów wo kół oł ta rza, na peł nił
12 be czek wo dą i po pro sił swych po moc ni ków,
aby wy la li wo dę na je go ofia rę (1 Król. 18:21-35).

On chciał po ka zać, że to nie by ło dzie łem przy -
pad ku. Mia ło się stać coś re al ne go. Na stęp nie po -
mo dlił się do Bo ga Je ho wy i zstą pił ogień z nie ba,
stra wił ofia rę oraz stra wił ca łą wo dę, na wet tę,
któ ra by ła w ro wie. Stra wie nie przez Pa na ofia ry
Elia sza, nie tyl ko za ma ni fe sto wa ło przy ję cie ofia -
ry przez Bo ga, lecz w szcze gól no ści by ło za twier -
dze niem Elia sza, ja ko praw dzi we go pro ro ka dla
Izra ela (1 Król. 18:38,39). 

Tak, nie wąt pli wie to jest to, co sa du ce usze
i fa ry ze usze mie li na my śli i li czy li na to, że Je zus
nie bę dzie w sta nie te go do ko nać. Wie my, że Pan
zda wał so bie spra wę, że to nie był czas na ten ro -
dzaj ob ja wień po cho dzą cych od Bo ga. By ło tak
dla te go, że oni mie li wów czas Pi smo Świę te Sta -
re go Te sta men tu, któ re go nie by ło w cza sach
Elia sza. Oni nie po trze bo wa li żad ne go cu du
z nie ba. Wszyst ko, co mu sie li zro bić, to czy tać
Pi smo, któ re wska zy wa ło na zna ki cza sów, że Je -
zus, ich Me sjasz był obec ny wśród nich. To tak,

jak my by li śmy w sta nie tak uczy nić i prze ana li -
zo wać Świę te Księ gi i pro ro cze pi sma, by roz po -
znać czas, w któ rym Pierw szy i Dru gi Ad went
mia ły na stą pić.

Pro ro cze po słan nic two Bi blii zo sta ło skie ro -
wa ne nie tyl ko na obec ność Je zu sa w Je go dru -
gim przyj ściu, lecz ta kże na skom ple to wa nie Ob -
lu bie ni cy Chry stu sa, te raz przy koń cu wie ku.
Zna mien nym wy da rze niem, któ re na gle po ja wi -
ło się na are nie, był wy buch Woj ny Świa to wej
w 1914 ro ku, ja ko wska zów ka, że roz po czął się
czas wiel kie go uci sku (Dan. 12:1; Mat. 24:21). Ści -
śle zwią za ne z na dej ściem Woj ny by ło pie czę to -
wa nie wy bra nych na ich sta no wi ska, ja ko człon -
ków Ob lu bie ni cy Chry stu sa (Obj. 7:3). To wów -
czas, w 1914 ro ku roz po zna li śmy ko niec wy so kie -
go po wo ła nia, ja ko je den ze zna ków cza sów. Bo -
ski plan po stę pu je i przez roz po zna nie tych wy -
da rzeń zwią za nych z uci skiem, mo że my do kład -
nie po znać w ja kim punk cie cza su się znaj du je -
my. My ślę te raz o ka zno dziei Bil ly Gra ha mie; to
nie do brze, że je go zdro wie go za wo dzi i nie jest
w sta nie tak do brze roz po zna wać wy da rzeń.
Lecz oko ło 15 lat te mu on wy gło sił zda nie od no -

Góra Świątynna widziana z dołu
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szą ce się do zna ków cza sów, cho ciaż te go tak nie
na zwał. „Za sta na wiam się”, po wie dział „czy być
mo że nie znaj du je my się w wiel kim uci sku,
o któ rym mó wił nasz Pan.” Gdy by je go umysł
my ślał w ten spo sób, był by w sta nie od rzu cić
wie le błęd nych po glą dów, ta kich jak ten, że kie -
dy nasz Pan przyj dzie, ca ły świat bę dzie wów -
czas na wró co ny; że Je zus przyj dzie do Swe go
Ko ścio ła i że wszy scy wier ni bę dą za bra ni do nie -
ba. Gdy by Bil ly Gra ham za sta no wił się, że ucisk
już trwa, wów czas fak tycz nie do szedł by do prze -

ko na nia, że mie li błęd ne po glą dy, co do je go po -
cząt ku. Oni nie za mie rza ją pójść do nie ba
przed uci skiem – kie dy wy buch nie Ar ma ged don
– jak wie lu po przed nio wie rzy ło, po nie waż wciąż
są na zie mi. 

Do szli śmy do pie czę to wa nia Ma lucz kie go
Stad ka, gdy ka żdy na ród przy stę po wał do woj -
ny, po cząw szy od 1914 ro ku, a Sta ny Zjed no czo -
ne by ły ostat nim z kra jów przy stę pu ją cych
do woj ny, co wska zy wa ło, że wszy scy Świę ci zo -
sta li już po pie czę to wa ni na czo łach w tym cza sie
(Obj. 7:3,4). 

Te raz po wie my coś na te mat sło wa sól. Za py -
ta nie, co to ma wspól ne go z tym? O! To ma zwią -
zek z na szym te ma tem, po nie waż nasz Pan po -
wie dział do Ko ścio ła pod czas Swe go ży cia, a my -
ślę, że w dru go rzęd nym zna cze niu to od no si się
do wszyst kich po świę co nych, ta kże obec nie: „Wy
je ste ście so lą zie mi.”

Za py ta cie, „Co masz na my śli?” Kie dy by łem
chłop cem, my, bra cia, mu sie li śmy ro bić pew ne

rze czy w do mu i je sie nią ka żde go ro ku mój oj ciec
miał pew ne zwie rzę ta, któ re pro wa dził na ubój,
a ich mię so przy no sił z po wro tem na prze cho wa -
nie. Ono mu sia ło być za kon ser wo wa ne i my mie -
li śmy wiel ki gli nia ny gar nek o śred ni cy 77cm
i wy so ko ści 92cm. Nasz oj ciec zro bił do nie go
drew nia ną po kry wę, ob ciął ją na okrą gło i umie -
ścił na gó rze du ży ka mień, a płót no pod spodem
i w ten spo sób prze cho wy wa li śmy żyw ność. Mie -
li śmy szyn kę i so lo ną wie przo wi nę, któ ra wy -
ma ga ła przy go to wa nia. Tak więc w zi mie, jak

wie cie, nie mie li śmy lo dó wek. Nie wcze śniej, jak
oko ło 1939 ro ku, lo dów ki we szły w po wszech ne
uży wa nie. Ku pi li śmy na szą pierw szą lo dów kę
do do mu. Ona na zy wa ła się „Cold spot”. Za ka -
żdym ra zem, jak ktoś otwie rał drzwi, mój oj ciec
mar twił się, bo to za bie ra ło zbyt du żo prą du.
Oprócz te go, mie li śmy ta kże in ny du ży gar nek,
któ ry trzy ma li śmy w piw ni cy na wa rzy wa i on
utrzy my wał zim no; zo sta wia li śmy uchy lo ne
okno w zi mie, dzię ki cze mu gar nek utrzy my wał
chłód, trzy ma li śmy tam ki szo ną ka pu stę. So lo -
na wie przo wi na by ła kon ser wo wa na przez sól,
któ rą po so lo ne by ły ka wał ki mię sa. Pa mię tam,
jak moi bra cia otrzy ma li za da nie uży cia kra jal ni -
cy do ka pu sty; to by ła skrzyn ka z no ża mi przy -
mo co wa ny mi na dnie, kła dło się tam ka pu stę
i ona by ła cię ta na ka wał ki. Wkła da li śmy ka pu stę
do skrzyn ki i po py cha li śmy skrzyn kę przez no -
że, któ re szat ko wa ły ka pu stę drob niej niż na su -
rów kę. Wkła da li śmy oko ło 10cm ka pu sty do gli -
nia ne go garn ka, a wte dy mój oj ciec po sy py wał ją
so lą. On mó wił, „Po szat kuj my jesz cze tro chę”

Znaki od Boga

ZNAK Z CZASÓW STAREGO
TESTAMENTU
Eliasz składa ofiarę prawdziwemu Bogu

ZNAKI W OBECNYCH CZASACH
1914 - II wojna światowa, 

początek czasu ucisku
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Wa żny punkt te go te ma tu jest sła bo po wią za ny
lub wy ra żo ny przez wer se ty wy bra ne po wy żej.
Świą ty nia, któ rą zbu do wał Sa lo mon nie zaj mo -
wa ła bar dzo du że go ob sza ru zie mi ani nie by ła
naj bar dziej wy nio słą i po tę żną bu dow lą sta ro -
żyt nych cza sów. Wie le sta ro żyt nych świą tyń
prze wy ższa ło ją pod ty mi wzglę da mi; jed nak ta
świą ty nia by ła praw do po dob nie bo gat sza w or -
na men ty i bar dziej kosz tow na, niż ja ka kol wiek
in na, z po wo du du żej ilo ści zło ta uży te go w jej

kon struk cji. Sa ma bu dow la by ła z bia łe go wa pie -
nia, któ ry w sło necz nym świe tle bar dzo moc no
przy po mi nał bia ły mar mur. Oko li ca świą ty ni ob -
fi to wa ła w ka mień po trzeb ny do jej zbu do wa -
nia; rze czy wi ście, pod Je ro zo li mą są du że ja ski -
nie, zna ne ja ko „Ka mie nio ło my Sa lo mo na”, z któ -
rych przy pusz czal nie wy do by wa no ka mie nie
do bu do wy świą ty ni. Kil ka bar dzo wiel kich ka -
mie ni, bar dziej lub mniej wa dli wych i być mo że
dla te go nie uży tych do bu do wy, wciąż znaj du je

i po wta rza li śmy pro ces z szat ko wa niem ka pu sty
i so le niem. Nie by ło lo dó wek – je dy nym spo so -
bem prze cho wy wa nia żyw no ści by ło wy ko rzy -
sty wa nie lo du od do staw cy lo du oraz so li do dłu -
go ter mi no we go prze cho wy wa nia.

Wła śnie do te go od no si się nasz Pan ma jąc
na my śli Ko ściół. Wier ni chrze ści ja nie na ca łym
świe cie mie li wspa nia łe cha rak te ry i oni mie li
kon ser wu ją cy wpływ na ludz kość. Je śli za sta na -
wia cie się, dla cze go ucisk sta je się co raz bar dziej
sro gi, szyb ko się po su wa jąc, z re wo lu cją i anar -
chią prze pla ta ją cą się w spo łe czeń stwie, to
przede wszyst kim jest tak dla te go, że sól (Ko -
ściół pier wo rod nych) opu ści ła zie mię.

BS ‘11, 36-43

„WY JE STE ŚCIE SO LĄ ZIE MI, LECZ JE ŚLI„WY JE STE ŚCIE SO LĄ ZIE MI, LECZ JE ŚLI
SÓL STRA CI SWO JĄ SŁO NOŚĆ CZY MO ŻESÓL STRA CI SWO JĄ SŁO NOŚĆ CZY MO ŻE
PO NOW NIE STAĆ SIĘ SŁO NA? ONA NIEPO NOW NIE STAĆ SIĘ SŁO NA? ONA NIE

NA DA JE SIĘ JUŻ DO NIC ZE GO, PRÓCZ WY NA DA JE SIĘ JUŻ DO NIC ZE GO, PRÓCZ WY --
RZU CE NIA IRZU CE NIA I ZDEP TA NIA JEJ.”ZDEP TA NIA JEJ.”

MAT. 5:13, NIV

Ty je steś zie mią wszyst kich mo ich ma rzeń –

Ser ce two je go wę drow ca jest two je, 

On czę sto za trzy mu je się
przy twych stru mie niach, 

O świę ta Pa le sty no!

Ob cy w ob cej zie mi,

Po wzgó rzach i do li nach wę dru ję;

Lecz na dzie ja za wsze rę kę wy cią ga.

W kie run ku oj cow skie go do mu.
Wiem, że utru dzo ny Izra ela ród.

Wzgar dzo ny jest na ka żdym brze gu.

Miej sca do miesz ka nia nie ma lże nie znaj du ją
Tam, gdzie kie dyś by li pa na mi.

Jed nak wśród ciem no ści i mro ku,

Świa tło świ tać za czy na; 

O, Izra elu, z po nu rych gro bow ców

Po grze ba ne na dzie je twe się bu dzą
–  A war gi, co mo dli twę 

żar li wą wzno szą,

Jak dłu go, o Pa nie, jak dłu go? 

Roz pa czy za mie nią jęk

W trium fal nej pie śni ton.

Wte dy mo dli twę wznio sę za cie bie,

A mo je ser ce bę dzie two je, 

O, zie mio za wzbu rzo nym mo rzem,

O, świę ta Pa le sty no.

Ścia na pła czu

ŚWIĄ TY NIA ZBU DO WA NA PRZEZ SA LO MO NA
1 Kró lew ska 5:1-12



LIPIEC – SIERPIEŃ 2011 — 61

się w tych ka mie nio ło mach. Bel ki, we wnętrz ne
ścia ny, drzwi i dach świą ty ni zo sta ły zbu do wa ne
z drew na ce dro we go i czer wo ne go drew na san -
da ło we go. One wszyst kie (włą cza jąc dach) by ły
cał ko wi cie po kry te zło tem – nie tyl ko po wle czo -
ne list ka mi zło ta, jak prak ty ku je się obec nie, lecz
po kry te pły ta mi zło ta o gru bo ści 20cm, któ re by -
ły przy mo co wa ne zło ty mi gwoź dzia mi i wy sa -
dza ne dro go cen ny mi ka mie nia mi. 

Fakt, że nie któ re ka mie nie po sia da ją fe nic kie
zna ki, pro wa dzi nie któ rych do przy pusz cze nia,
że część ka mie ni na bu do wę świą ty ni po cho dzi -
ła z im por tu; lecz uwa ża my, iż bar dziej praw do -
po dob ne jest, że fe nic cy pra cow ni cy by li za trud -
nie ni przy wy do by wa niu, wy rów ny wa niu ka -
mie ni itd., i uży wa li ta kich zna ków, ja kie mie li
w zwy cza ju uży wać w swym kra ju. Z te go, co
ujaw nia za pis, tyl ko drew no, włą cza jąc „jo dłę”
na rusz to wa nia, zo sta ło spro wa dzo ne; cedr po -
cho dził z Li ba nu. Pa le sty na nie po sia da ła ta kie go
drew na, ja kie by ło po trzeb ne. 

Apo sto ło wie (w No wym Te sta men cie) od no -
sząc się do Ko ścio ła, mó wi li o nim, ja ko przed sta -
wio nym w ka mie niach, z któ rych by ła zbu do -
wa na świą ty nia, ka żdy czło nek był „ży wym ka -
mie niem”, a ich wia ra i cha rak ter by ły re pre zen -
to wa ne przez zło to, sre bro i dro go cen ne ka mie -
nie z ozdób świą ty ni; lecz drew no ze świą ty ni nie
jest uży te do sym bo li zo wa nia chrze ści jan czy ich
wia ry, po nie waż drew no jest ma te ria łem psu ją -
cym się. Apo stoł wska zu je, że „drew no, sia no,
sło ma”, nie ma żad ne go miej sca w praw dzi wej
świą ty ni, w Ko ście le (1 Kor. 3:12); i gdy za sta na -
wia my się nad Świą ty nią Sa lo mo na, to od kry -
wa my, że drew no [tak jak w Przy byt ku] by ło
uży te je dy nie ja ko wy peł nie nie, że sym bo lem
by ło zło to, któ re po kry wa ło drew no. Drew no by -
ło uży te z po wo du nie mo żno ści zgro ma dze nia
tak ol brzy miej ilo ści zło ta, ja ka by ła by po trzeb -
na do zbu do wa nia da chu i we wnętrz nych ścian
oraz drzwi z li te go zło ta. Pa trząc z te go punk tu
wi dze nia, ty picz ne wła ści wo ści świą ty ni Sa lo mo -
na są za cho wa ne; sym bo licz nie ona jest tyl ko
z ka mie nia i zło ta. 

Nie tyl ko ma te ria ły w świą ty ni by ły ty picz ne,
lecz fakt, że wie le z tych ma te ria łów zo sta ło zgro -
ma dzo nych przed pa no wa niem Sa lo mo na, ta -
kże był ty picz ny, a po nad to mia ło miej sce szcze -
gól ne przy go to wy wa nie i do pa so wy wa nie ka -
mie ni. Ka żdy z nich był kształ to wa ny, do pa so -
wy wa ny i zna ko wa ny do swe go szcze gól ne go
miej sca, przed roz po czę ciem bu do wy. I tak jest

w an ty ty pie: ka żdy czło nek praw dzi wej świą ty -
ni Bo ga, któ rą zbu do wał więk szy niż Sa lo mon –
chwa leb ny Ko ściół Wie ku Ewan ge lii – ka żdy ży -
wy ka mień, zo stał do pa so wa ny i przy go to wa ny
przez cy ze lo wa nie, po le ro wa nie, w ka mie nio ło -
mie ich ży cia, w przy go to wa niu do nie biań skie -
go Kró le stwa, go to wy do za ję cia kon kret ne go
miej sca w przy szłym roz wo ju wiel kie go Bo skie -
go pla nu. Kie dy te ró żne ka mie nie, wszyst kie zo -
sta ły przy go to wa ne, bu do wa Świą ty ni Sa lo mo -
na zo sta ła szyb ko i bez ha ła su wy ko na na, „mło -
ta... nie sły chać by ło” (1 Król. 6:7), tak też, kie dy
wszyst kie ży we ka mie nie an ty ty picz nej świą ty -
ni zo sta ły przy go to wa ne pod nad zo rem an ty ty -
picz ne go Sa lo mo na, ta praw dzi wa świą ty nia Bo -
ga zo sta ła szyb ko po łą czo na, bez ha ła su czy za -
mie sza nia, w „pierw szym zmar twych wsta niu”
„bło go sła wio nych i świę tych”, nad któ ry mi wtó -
ra śmierć nie ma żad nej mo cy (Obj. 20:6). 

Po ty picz ne zna cze nie in nych za ry sów Przy byt ku
i Świą ty ni, od sy ła my czy tel ni ków do Cie ni Przy byt ku.

Znaki w pęknięciach ściany świątynnej
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„Aby wy pró bo wa nie wa szej wia ry, bę dąc
o wie le cen niej sze niż zło to, któ re gi nie, cho ciaż
jest pró bo wa ne przez ogień, mo gło się wam oka -
zać ku chwa le i ku czci, i ku sła wie w ob ja wie nie
Je zu sa Chry stu sa” (1 Pio tra 1:7, KJV). „Naj mil si!
Niech wam nie bę dą dziw ne te ogni ste pró by,
któ re ma ją was do świad czyć, jak by się wam zda -
rzy ło coś dziw ne go” (1 Pio tra 4:12, KJV). To wy -
ra że nie, „ogni ste pró by, któ re ma ją was do świad -
czyć”, mo że być le piej prze tłu ma czo ne, „te pło -
mie nie wśród was”, co jest bez po śred nim od nie -
sie niem do ognia na oł ta rzu ofia ry w izra el skim
Przy byt ku i w Świą ty ni, któ ry do brze re pre zen -
tu je pró by i ka ra nia, któ rych Pan udzie la Swe mu
lu do wi przez ca ły Wiek Ewan ge lii (zob. tłu ma -
cze nie Ro ther ha ma). Sło wo „pró ba” w obu wer -
se tach, jest tym sa mym sło wem w ję zy ku grec -
kim (DO KI MION) ozna cza ją cym spraw dzian lub
pró bę. Ko rzeń te go sło wa (DO KI ME) zna czy do -
wód i wy stę pu je w 2 Kor. 8:2: „Jak w wiel kiej
pró bie utra pie nia, ob fi tość ich ra do ści i ich głę bo -
kie ubó stwo, prze ro dzi ły się w bo gac twa ich
szczo dro ści.”

In ne grec kie sło wo, PE IRA, od no si się
do spraw dzia nu, prze ni ka nia przez coś, pró by
czy do świad cza nia: „A in ni do świad czy li po śmie -
wisk i bi czo wa nia, tak, po nad to kaj dan i wię zie -
nia” (Żyd. 11:36, KJV). I tak mo że my do strzec, że
dys cy pli nu ją ce środ ki od Bo ga, są w rze czy wi sto -
ści pró ba mi, cza sa mi za mie rzo ny mi przez Nie go
dla na sze go roz wo ju, a cza sa mi ata ka mi ze stro ny
na szych wro gów, na któ re z ko lei On do zwa la, by
spa dły na nas dla na sze go wła sne go do bra. Cza -
sem trud ne lub wręcz nie mo żli we jest roz ró żnie -
nie ich źró dła. Ma my ta kie wer se ty, jak Rzy mian
8:28 (KJV), gdzie czy ta my: „A wie my, że WSZYST -
KIE RZEC ZY dzia ła ją ra zem dla do bra tych, któ -
rzy mi łu ją Bo ga, dla tych, któ rzy są po wo ła ni

zgod nie z Bo skim ce lem.” Wszyst ki mi rze cza mi
mo gą być tu taj od wle ka nia, trud no ści, kło po ty,
prze śla do wa nia i po zor ne nie szczę ścia (ta kże roz -
cza ro wa nia fi nan so we). Przez nie roz wi ja na jest
moc cha rak te ru, a sto so wa ne pró by ma ją je dy nie
na ce lu roz wi nię cie więk szej si ły, pięk na i ła ski, aż
osta tecz nie ona bę dzie utwier dzo na w na szych
cha rak te rach. Na wet nie po wo dze nia w tych pró -
bach pro wa dzą nas osta tecz nie do po zna nia mo -
cy na szych wro gów, któ rą mu si my po ko nać, jak
rów nież do uzna nia mo cy na sze go Bo ga, któ ry
pro wa dzi nas przez nie. 

Za tem mo że my do strzec, że te pró by są cza sa -
mi do świad cze nia mi, na któ re Pan do zwa la przez
Swą opatrz ność, aby śmy mo gli zo stać wy pró bo -
wa ni, tak jak sta ro te sta men to wi pro ro cy z Li stu
do Ży dów 11. My mo gli by śmy na zwać je pró bą
lub ka ra niem. Ko rze niem sło wa ka ra nie jest sło wo
uczeń, któ re w ję zy ku grec kim brzmi MA THE TES
i zna czy uczą cy się lub uczeń. Bóg da je nam do -
świad cze nia, któ re cza sa mi są trud ne, aby śmy mo -
gli uczyć się od Nie go, pod czas gdy na sze cha rak -
te ry są kształ to wa ne na po do bień stwo Je go wła -
sne go, dro gie go Sy na. W rze czy wi sto ści, na wet
sło wo cha rak ter (ka rak ter) po cho dzi od my śli cy -
ze lo wa nia lub kształ to wa nia. Śro dek ludz kie go
oka jest okre śla ny, ja ko „uczeń”, z po wo du je go
szyb kiej, po słusz nej re ak cji na świa tło, zwę ża ją cej
lub roz sze rza ją cej źre ni cę, do ko nu jąc wła ści wej
ada pta cji, tak by wzrok po zo sta wał wy raź ny.
Przez ze zwa la nie na ró żne na sze trud ne do świad -
cze nia, Bóg po ka zu je nam po kil ku z nich, jak wła -
ści wie re ago wać na na sze oto cze nie.

„I otwie ra im ucho, aby przy ję li ka ra nie,
a mó wi, aby się od wró ci li od nie pra wo ści” (Hio -
ba 36:10). 

BS ‘11, 45

Ja ka jest  ró żni  ca po mię dzy pró bą a ka ra niem przez Bo ga?
Czy mo że  my z ca łą pew no ścią po znać ró żni  cę?
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C O KOL WIEK nie -
natch nie ni pi sa rze

na pi sa li w ce lu po tę pie -
nia Ja ku ba, to na tchnie ni
pi sa rze Bi blii nie mó wią
ni cze go szcze gól nie nie -
po chleb ne go, lecz bar dzo
go chwa lą. Wy chwa la -
na jest szcze gól nie je go
wia ra. 

Ja kub zo stał uzna ny
za spad ko bier cę wiel kie -
go Przy mie rza, ja kie Bóg

za warł z je go dziad kiem, Abra ha mem. Ta obiet ni ca
zo sta ła uzna na za tak wa żną, a wia ra w nią za tak
nie zbęd ną, że Bóg na stęp nie po twier dził ją przez
Swą przy się gę. Bo ska mą drość wcze śniej wska za ła,
że bło go sła wień stwo nie przyj dzie przez Isma ela,
lecz przez Iza aka – 1 Mo jże szo wa 21:12. 

Świę ty Pa weł stwier dza, że Bo ska de cy zja za pa -
dła za nim jesz cze Ja kub i Ezaw uczy ni li co kol wiek
w tej spra wie. Po pro stu Bóg po sta no wił, że bło go -
sła wień stwo po win no przyjść przez Abra ha ma, Iza -
aka i Ja ku ba, a na stęp nie przez ród Ja ku ba, dzie ci
Izra ela – Rzym. 9:11,12.

Ezaw lu bił przy jem no ści i sport. Ja kub, je go brat
bliź niak, uro dzo ny chwi lę póź niej, umi ło wał obiet -
ni cę da ną Abra ha mo wi i za nic miał wszyst kie ziem -
skie po sia dło ści w po rów na niu z zy skiem wy ni ka ją -
cym z tej obiet ni cy. Pew ne go dnia obaj mę żczyź ni
by li głod ni; Ja kub przy go to wał so bie po si łek, lecz
za miast od dać po ło wę bra tu, za pro po no wał mu ca -
łość w za mian za je go dzie dzic two w obiet ni cy uczy -
nio nej Abra ha mo wi. Ezaw chęt nie się zgo dził,
przed kła da jąc po karm nad obiet ni cę, o któ rej są dził,
że ni gdy się nie speł ni – 1 Mo jże szo wa 25:31-34.

Mat ka Ja ku ba, zna jąc sła be stro ny cha rak te ru
Eza wa, do szła do wnio sku, że po nie waż Ja kub na był
pier wo rodz two, to miał pra wo po dać się za Eza wa
i otrzy mać bło go sła wień stwo. Mat ka wie dzia ła, że
bę dzie to dla nie go ozna czać utra tę do mu i za gro że -
nie ży cia. Ucie kł szy z do mu, Ja kub po ło żył się
na noc ny spo czy nek przy dro dze i miał sen o dra bi -

nie się ga ją cej od ka mie nia, któ ry miał pod gło wą, aż
do nie ba oraz anio łach wstę pu ją cych i zstę pu ją cych
po niej. Ten sen re pre zen to wał wy peł nie nie Przy -
mie rza Abra ha mo we go, któ re tak bar dzo in te re so -
wa ło Ja ku ba – po now ne usta no wie nie po ko ju i bra -
ter stwa po mię dzy nie bem a zie mią. 

Py ta nia do lek cji 28

1.* Kim był Ja kub?

2.  Czy na tchnie ni pi sa rze Bi blii mó wią coś nie po -
chleb ne go na te mat Ja ku ba? 

3.* Ja ką cha rak te ry sty kę w du żej mie rze on po sia -
dał? Aka pit 1.

4.* Cze go dzie dzi cem uzna no Ja ku ba?

5.* Czy Przy mie rze, któ re Bóg za warł z Abra ha -
mem, by ło wa żne?

6.* Czy obie ca ne bło go sła wień stwo mia ło przyjść
przez Isma ela, czy przez Iza aka? Aka pit 2.

7.  Co mó wi na ten te mat Świę ty Pa weł w Rzym.
9:11,12? Aka pit 3.

8.* Kto był bliź nia czym bra tem Ja ku ba?

9.* Któ ry bliź niak uro dził się pierw szy?

10.* Któ ry bliź niak naj bar dziej umi ło wał obiet ni cą
da ną Abra ha mo wi?

11.* Jak Ezaw stra cił swo je pier wo rodz two? Aka pit 4.

12.* Gdzie był Ja kub, kie dy miał sen o dra bi nie? Dla -
cze go nie był w do mu?

13.   Co re pre zen to wał sen Ja ku ba? Kie dy on się wy -
peł ni? Aka pit 5.

14.* Dla cze go Ja kub był chwa lo ny?

15.* Dla cze go Ezaw nie speł niał Bo skich stan dar -
dów?

16.* Jak zo sta li na zwa ni po tom ko wie Ja ku ba? 1 Mo -
jż. 35:10.

17.* Jak zo sta li na zwa ni po tom ko wie Eza wa? 1 Mo -
jż. 25:30.

J A K U B O W Y  S E N  O  D R A B I N I EJ A K U B O W Y  S E N  O  D R A B I N I E

Sen Jakuba o drbinie
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MOCNA I SŁODKA MEGO OJCA TROSKA 
1 Piotra 5: 7

Mocna i słodka mego Ojca troska.
Słowa te jak muzyka, jak w powietrzu piosnka,
To na szept mej modlitwy odpowiedź Boska:

On troszczy się o ciebie.

Myśl ta niesie ze sobą zdziwienie wielkie,
Gdy troski me wszystkie właściwie niewielkie.
Do tej prawdy lgnie wiara i uczucie wszelkie:

On troszczy się o mnie.

Nie odrzucaj mnie z powodu grzechu mego,
Lecz czyń ze mnie człowieka prawego
I naucz, jak zdobyć dar uśmiechu Twego,

Który troszczysz się o mnie.

I nadal w złocistej letniej porze
A także w wietrze, w śnieżycy na dworze
Miłuj mnie zawsze, mój najdroższy Boże,

I daj odczuć Twą troskę o mnie.

Ja troski swe odrzucę, na bok je odłożę
I jak ciężkie brzemię z pleców swoich złożę
U stóp Twych w modlitwie, w pokorze położę

I zaufam Tobie.

Nic nie może zranić mnie, obce mi cienie,
Żadne też zło nie dotknie mych bliskich i mnie,
Skoro Ty z Boską czułością tak nieustannie

Troszczysz się o mnie. 
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