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PUSTY GRÓB
Ew. Jana 20:11-18

NIE tyl ko nie odzow ne by ło, aby Chry stus po-
wstał z umar łych i stał się ży wy na wie ki wie ków
w ce lu do ko na nia wiel kie go dzie ła za pla no wa -
ne go przez Bo ga, prze po wie dzia ne go przez Pro ro-
ków, a za pew nio ne go przez Je go wła sną ofia rę,
lecz by ło rów nież nie zbęd ne, aby wy raź ne do wo -
dy Je go zmar twych wsta nia zo sta ły udzie lo ne Je go
uczniom dla nich sa mych, a przez nich dla nas.
Ko niecz ność te go tkwi w fak cie, że w Bo skim Pla-
nie ten Wiek Ewan ge lii zo stał wy zna czo ny ja ko
Wiek wia ry – w ce lu wy bo ru szcze gól nej kla sy,
zdol nej, po dob nie jak oj ciec Abra ham, do po stę -
po wa nia wia rą, a nie wi dze niem. Lecz wia ra – że -
by by ła wia ra, a nie je dy nie ła two wier no ścią
– mu si mieć roz sąd ną pod sta wę, na któ rej bu du -
je swo ją struk tu rę; to wła śnie w ce lu do star cze nia
tej pod sta wy dla wia ry nasz Pan po zo stał ze Swy -
mi na śla dow ca mi przez czter dzie ści dni po Swo -
im zmar twych wsta niu, a przed wnie bo wstą pie -
niem do Oj ca – jak Ewan ge li sta oświad cza: „Któ -
ry sta wił się ży wy po Swych cier pie niach przez
licz ne nie wąt pli we do wo dy, przez czter dzie ści dni
uka zu jąc się im i mó wiąc o rze czach od no szą -
cych się do Kró le stwa Bo że go” (Dz. Ap. 1:3, KJV). 

Ucznio wie zda wa li so bie spra wę, że na stą pi ły
wiel kie wy da rze nia i do ta kie go stop nia, w ja kim
roz wi nę li swą zna jo mość i cha rak ter, mo gli nie co
zro zu mieć przy szłość. Oni wie dzie li, że ich na-

dzie je zwią za ne z ziem skim Kró le stwem oraz ich
Mi strzem, ja ko ziem skim Pa nem, upa dły. Mie li
pew ne nie okre ślo ne na dzie je, że wszyst ko, co Pan
po wie dział do nich, znaj dzie w pe wien spo sób
swe wy peł nie nie, lecz jak, kie dy lub gdzie to na-
stą pi, by ło po za ich zro zu mie niem. Nie wie dzie -
li, że na stą pi ła zmia na dys pen sa cji – że roz po czę -
ło się od rzu ca nie Izra ela we dług cia ła i po wo ły -
wa nie no we go Izra ela we dług Du cha, a oni zna-
leź li się wśród pierw szych uprzy wi le jo wa nych
do przej ścia ze sta no wi ska sług Bo ga do po kre -
wień stwa Je go Sy nów (Ja na 1:12). 

Jak do tąd oni nie wie le wie dzie li o du cho wych
rze czach, nie bę dąc spło dze ni z Du cha Świę te go
do sta nu sy no stwa i nie ma jąc wie dzy na te mat
przy szłych rze czy. Je zus nie był jesz cze uwiel bio -
ny i nie by ło moż li we, aby zstą pił na nich Świę -
ty Duch sy no stwa, do pó ki Je go ofia ra za grze chy
nie zo sta ła przed sta wio na w Świąt ni cy Naj święt -
szej i przy ję ta przez Oj ca. Nie wie dzie li, że no we
Kró le stwo mia ło być du cho we oraz że Chry stus,
je go Gło wa, mu si przejść w tym zmar twych -
wsta niu z ziem skich do du cho wych wa run ków,
tak jak Pi smo Świę te oświad cza: „Cia ło i krew
kró le stwa Bo że go odzie dzi czyć nie mo gą” (1 Kor.
15:50). Cia ło, krew, ko ści, wło sy, ludz ki or ga -
nizm itd., nie na le żą do du cho wej sfe ry (patrz
Szt. B. nr 77). Oni mu sie li du żo się na uczyć, lecz
mie li wiel kie go Na uczy cie la i, jak za uwa ży my,
Je go przy go to wa nia do udzie la nia im in struk cji
by ły szcze gól nie do sto so wa ne do ich wa run ków,
ja ko zwy kłych lu dzi, by dać im ta ką pod sta wę
wie dzy i do świad cze nia, któ ra bę dzie im po moc -
na, gdy zo sta ną spło dze ni z Du cha Świę te go pod-
czas Pięć dzie siąt ni cy. 

JEZUS WZBUDZONY JAKO UDZIELAJĄCA
ŻYCIA DUCHOWA ISTOTA 

Apo stoł in for mu je nas, że Chry stus zo stał „pod-
da ny śmier ci w cie le, lecz oży wio ny [po wo ła ny
do ży cia] w du chu” (1 Pio tra 3:18; do słow ne tłu  -
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ma cze nie). Sło wa Apo sto ła są praw dzi we, a ci,
któ rzy twier dzą, że nasz Pan po wstał z umar -
łych, ja ko isto ta ludz ka, są w po waż nym błę dzie.
Rze czy wi ście jest wi docz ne, że oni błęd nie poj-
mu ją ca łą kwe stię po jed na nia, po nie waż je śli
nasz Pan, ja ko czło wiek Chry stus Je zus, od dał
Sa me go Sie bie na Okup, to nie mógł być przy-
wró co ny do czło wie czeń stwa w zmar twych wsta -
niu bez unie waż nie nia Oku pu – bez za bra nia
z po wro tem ce ny, któ rą On zło żył za na sze grze-
chy. Bi blij ną my ślą jest, że je śli czło wiek zgrze szył
i zo stał ska za ny na śmierć, ko niecz ne by ło, aby
Od ku pi ciel stał się czło wie kiem i od dał Swo je
czło wie czeń stwo ja ko ce nę Oku pu za Ada ma
i ca łe je go po tom stwo, a bi blij ne oświad cze nie
nie mó wi, że ta ce na Oku pu zo sta ła za bra na z po -
wro tem, lecz że Bóg wzbu dził Go od uma r łych,
ja ko no we stwo rze nie, do no wej na tu ry – nie
w cie le, nie do ludz kie go ży cia, lecz do du cho we -
go ży cia, ja ko isto tę du cho wą. 

Apo stoł Pa weł zga dza się ze świa dec twem Pio-
tra, że Je zus zo stał oży wio ny w du chu, mó wiąc, że
Je zus był „ogło szo nym Sy nem Bo żym z mo cą we-
dług du cha świę to ści, przez zmar twych wsta nie
z umar łych” (Rzym. 1:4, KJV); i na stęp nie ten
sam Apo stoł, opi su jąc pierw sze zmar twych wsta -
nie w 1 Kor. 15:42-45, mó wi: „Tak bę dzie i po w -
sta nie umar łych. By wa wsia ne cia ło w ska zi tel no -
ści, a bę dzie wzbu dzo ne w nie ska zi tel no ści; by wa
wsia ne w nie sła wie, a bę dzie wzbu dzo ne w sła -
wie, by wa wsia ne w sła bo ści, a bę dzie wzbu dzoe
w mo cy; by wa wsia ne cia ło cie le sne [ludz kie],
a bę dzie wzbu dzo ne cia ło du cho we”. W in nym
miej scu Apo stoł oświad cza, że naj więk szym pra-

gnie niem Ko ścio ła mia ło być uczest nic two
w Pierw szym Zmar twych wsta niu, któ re on na zy -
wa „je go zmar twych wsta niem”, zmar twych wsta -
niem Chry stu so wym, zmar twych wsta niem do
Bo skich du cho wych wa run ków, któ re na stą pi ło
naj pierw dla na sze go Pa na Je zu sa i w któ rym ma
udział ca ły Je go Ko ściół, Je go Ob lu bie ni ca (Fi lip.
3:10; Obj. 20:6). Nie mo że być żad nych wąt pli -
wo ści, że w tym opi sie pierw sze go zmar twych -
wsta  nia Apo stoł chce, aby śmy zro zu mie li je go
sło wa wła śnie tak, jak są na pi sa ne – kto kol wiek
do pi su je i do da je do Sło wa Bo że go, twier dząc, że
zo sta ło wsia ne (na tu ral ne) ludz kie cia ło i wzbu -
dzo ne na tu ral ne (ludz kie) cia ło, a po tem prze-
mie nio ne na du cho we cia ło, prze krę ca Pi smo
Świę te na swą wła sną szko dę, za ciem nia jąc swe
wła sne zro zu mie nie Bo skie go Pla nu. W związ ku
z tą sa mą my ślą Apo stoł oświad cza, że to cia ło,
któ re ty sie jesz, nie bę dzie oży wio ne, lecz w zmar -
twych wsta niu Bóg da je ta kie cia ło, ja kie się Je mu
upodo ba ło, każ de mu na sie niu wła ści we dla nie -
go cia ło – w cza sie zmar twych wsta nia, a nie po
nim (1 Kor. 15:35-38). 

Ko ściół na le ży do du cho we go po tom stwa,
do tych, któ rym Bóg udzie la du cho wych ciał, du-
cho wych sub stan cji w zmar twych wsta niu. Nie-

„Bo i Chry stus raz za grze chy cier piał,
spra wie dli wy za nie spra wie dli wych, aby nas

przy wiódł do Bo ga, umar twio ny bę dąc
w cie le, lecz oży wio ny w du chu”.

1 Pio tra 3:18

„Ob li cze Je go by ło jak bły ska wi ca, a sza ta
je go bia ła ni czym śnieg; a ci, któ rzy strze gli

gro bu drże li ze stra chu przed Nim
i sta li się jak umar li” – Mat. 28:3, 4.
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wąt pli wie Pan Je zus, Gło wa Ko ścio ła, na le ży do te -
go sa me go du cho we go po tom stwa i zgod nie z tym
Bóg dał Mu du cho we cia ło pod czas Je go zmar-
twych wsta nia. Po dob nie w na stęp nym wer se cie
Apo stoł oświad cza, że nasz Pan w Swym zmar-
twych wsta niu stał się dru gim Ada mem, a na stęp -
nie, kon tra stu jąc te go dru gie go Ada ma z pierw -
szym, mó wi: „Pierw szy czło wiek Adam zo stał
uczy nio ny du szą ży wą [ludz ką lub ziem ską isto tą];
a dru gi Adam oży wia ją cym [da ją cym ży cie] du-
chem [isto tą du cho wą] (1 Kor. 15:38-45, KJV). 

WAŻNA LEKCJA DLA WSZYSTKICH
Lek cja, któ rej wów czas mie li się na uczyć bez po -
śred ni na śla dow cy Pa na by ła z pew no ścią o wie le
trud niej sza dla nich niż dla nas; po nie waż my zo-
sta li śmy oświe ce ni Du chem Świę tym, a tym sa -
mym uzdol nie ni do zro zu mie nia rze czy du cho -
wych. Aby od po wie dzieć na po trze by uczniów by -
ło nie zbęd ne, aby nasz Pan, du cho wa isto ta, był
obec ny z ni mi przez czter dzie ści dni – nie wi dzial -
ny, po nie waż du cho we isto ty za wsze są nie wi -
dzial ne dla fi zycz nych oczu ludz ko ści, chy ba że
zma te ria li zu ją się przez do ko na nie cu du. Ko niecz -
ne by ło, aby do wie dzie li się o Je go zmar twych -
wsta niu, by mo gli mieć wia rę w Je go po słan nic two
i dzia łać zgod nie z nim, jak On te go pra gnął. Gdy -
by jed nak Pan uka zał im wi zję chwa ły Je go du cho-
wej isto ty, otwie ra jąc ich oczy, by mo gli uj rzeć Je -
go po nadna tu ral ny splen dor, w ja kim ob ja wił się
Ja no wi na wy spie Pat mos, z twa rzą ja śnie ją cą jak
bły ska wi ca, z ra mio na mi i sto pa mi świe cą cy mi jak
roz to pio ny brąz w pie cu – to w re zul ta cie te go oni
by li by prze ra że ni, a ich na tu ral ne umy sły nie by-
ły by zdol ne do po łą cze nia tych ma ni fe sta cji z nie -
daw no ukrzy żo wa nym Je zu sem; Pan nie miał by też
spo sob no ści, by w tych wa run kach udzie lić im in-
struk cji, po nie waż z po wo du stra chu oni nie by li -
by w sta nie ich przy jąć.

By ło ko niecz ne, aby nasz Pan, du cho wa isto -
ta, ob ja wiał się tak, jak w od le głej prze szło ści ob-
ja wił się Abra ha mo wi i Sa rze oraz tak, jak za Bo -
skim przy zwo le niem przy kil ku oka zjach uczy ni -
li to anio ło wie – ja ko isto ty ludz kie (1 Moj.
18:1, 2). On mu siał pro wa dzić ich umy sły krok
po kro ku, a ich my śli ogni wo po ogni wie, od krzy -
ża i gro bu do zro zu mie nia Je go obec ne go wy wyż-
sze nia ja ko du cho wej isto ty, w od nie sie niu do te -
go co sam im wy ja śniał, kon tra stu jąc to ze Swym
po przed nim sta nem: „Da na mi jest wszel ka moc
na nie bie i na zie mi” (Mat. 28:18). To pro wa dze -
nie ich umy słów mu sia ło po stę po wać w ta ki spo-
sób, aby stop nio wo do pro wa dzić ich do prze ko -
na nia, że On zo stał „prze mie nio ny”, że nie był
już czło wie kiem, nie był już dłu żej pod da ny ludz-

kim wa run kom, tak jak przed śmier cią. Za cho -
wu jąc w umy śle tę myśl, nie bę dzie my mieć żad-
nej trud no ści w do strze że niu, jak nasz Pan wpa-
jał im te na uki w trak cie róż nych spo tkań ze Swy -
mi na śla dow ca mi pod czas tych czter dzie stu dni. 

JEZUS NAJPIERW UKAZAŁ SIĘ KOBIETOM 

Ma ria Mag da le na zo sta ła za szczy co na, bę dąc
pierw szą oso bą, któ rej ob ja wił się Pan. Ucze ni
do cho dzą do po wszech ne go wnio sku, że błę dem
jest przy pusz czać, iż Ma ria Mag da le na kie dy kol -
wiek by ła nie czy stą ko bie tą – że błę dem jest iden-
ty fi ko wa nie jej z ko bie tą w Ga li lei, w do mu fa ry -
ze usza, któ ra swy mi łza mi omy wa ła sto py na sze -
go Pa na i wy cie ra ła je swy mi wło sa mi i o któ rej
opis mó wi, że by ła grzesz ni cą (Łuk. 7:39). 

Obec nie uzna je się, że imię Mag da le na ozna -
cza, że ta Ma ria po cho dzi ła z Mag da li, mia sta
przy Mo rzu Ga li lej skim. Jed nak, zgod nie z bi blij -
nym opi sem, Ma ria Mag da le na do zna ła cu du ła -
ski, po nie waż jest wy raź nie stwier dzo ne (Łuk.
8:2; Mar. 16:9), że ona by ła opa no wa na przez
złe du chy, przez sie dem du chów, któ rych Pan wy-
pę dził. Wie lu uwa ża, że by ła za moż ną ko bie tą
i są do wo dy na to, że ona bar dzo do ce nia ła swe -
go do bro czyń cę i uwa ża ła za przy wi lej po dą ża nie
za Nim, gdzie kol wiek On pój dzie. Nie tyl ko przy-
szła z Ga li lei do Ju dei, lecz by ła bli sko krzy ża
w cza sie Je go śmier ci i ja ko pierw sza by ła przy
gro bie w po ra nek zmar twych wsta nia – „choć by -
ło jesz cze ciem no”. Ta ka mi łość i od da nie są za-
le ca ne dla każ de go szcze re go ser ca i z pew no ścią
są god ne na śla do wa nia ze stro ny tych, któ rzy
z Pań skich rąk otrzy mu ją du cho we ła ski – prze ba-
cze nie, po jed na nie, du cha zdro we go roz sąd ku,
no we na dzie je i aspi ra cje.
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A Je zus, gdy zmar twych wstał ra no
pierw sze go dnia po sa ba cie, uka zał się

naj pierw Ma rii Mag da le nie – Ew. Mar ka 16:9.



By zhar mo ni zo wać róż ne opi sy przy pusz cza -
my, że ko bie ty, któ re mia ły do ko nać bal sa mo wa -
nia cia ła na sze go Pa na, miesz ka ły w róż nych czę-
ściach mia sta i nie wszyst kie przy by ły w tym sa -
mym cza sie. Ma ria Mag da le na przy szła pierw sza
i znaj du jąc pu sty grób, szyb ko od szu ka ła naj-
pierw Pio tra, a po tem Ja na, któ rzy od ra zu uda li
się do gro bow ca, a ona praw do po dob nie wró ci ła
na to miej sce tro chę wol niej, gdy dwaj ucznio wie
i in ne ko bie ty już ode szli. To pod czas jej dru giej
wi zy ty przy gro bie ob ja wił się jej Pan. Pła ka ła,
a na stęp nie za trzy ma ła się przy gro bie, by zaj-
rzeć do środ ka przez ni ski otwór w ska le, jak gdy -
by chcia ła upew nić się, że grób jest pu sty i wów -
czas po raz pierw szy zo ba czy ła dwóch anio łów
w bie li, któ rzy za py ta li o po wód jej smut ku. Anio-
ło wie nie wąt pli wie znaj do wa li się tam, gdy by ła
tam po przed nio, lecz nie wi dzia ła ich, po nie waż
oni wo le li nie „uka zy wać się”. Rze czy wi ście, Pi -
smo Świę te za pew nia nas, mó wiąc: „Czyż wszy-
scy nie są du cha mi usłu gu ją cy mi, po sła ny mi, by
usłu gi wać tym, któ rzy zba wie nie odzie dzi czyć
ma ją?” i po now nie: „Za ta cza obóz anioł Pań ski
wo  kół tych, któ rzy się go bo ją i wy ry wa ich” (Żyd.
1:14, KJV; Ps. 34:8). 

Nie wąt pli wie świę ci anio ło wie mie li pod opie -
ką nie tyl ko cia ło na sze go Pa na, lecz tak że spra wy
Je go po grą żo nych w smut ku na śla dow ców; a te raz,
tak jak przy in nych oka zjach, nie któ rzy z nich uka-
za li się – uka za li się, po nie waż nie mo gli być wi-
dzia ni bez uka za nia się, bez cu du – po ja wi li się ja -
ko „mło dzi męż czyź ni”, cho ciaż nie by li ludź mi,
lecz anio ła mi; nie by li cie le sny mi, lecz du cho wy -
mi isto ta mi – przyj mu jąc ludz kie cia ła na pe wien
czas, aby mo gli speł nić wy ma ga ną służ bę. W Ew.
Łu ka sza 24:4 o tych sa mych anio łach, któ rzy uka-
za li się ja ko lu dzie jest po wie dzia ne, że by li odzia -
ni w lśnią ce sza ty – tak, aby nie mo gli być uzna ni
za lu dzi, lecz od ra zu zo sta li uzna ni za nie biań skich
po słań ców. W kon tra ście do te go, kie dy nasz zmar-
twych wsta ły Pan ja ko „oży wia ją cy duch” po dob -
nie po ja wił się w cie le, aby przyjść bli żej Swych na-
śla dow ców, nie po ja wił się w lśnią cych sza tach,
lecz w zwy kłym ubio rze przy ję tym w tym ce lu,
aby mieć lep szą spo sob ność udzie le nia in struk cji,
któ rych po trze bo wa li Je go na śla dow cy. 

Sło wa anio łów skie ro wa ne do Ma rii mia ły na
ce  lu uko je nie jej ża lu, gdyż oni nie prze ja wia li
żad ne go ża lu, a przez swo je py ta nie da li do zro -
zu  mie nia, że nie mia ła do te go żad nych pod staw.
W tym mo men cie coś przy cią gnę ło uwa gę Ma rii
i od wra ca jąc się uj rza ła jesz cze jed ną oso bę bli sko
sie bie, wi docz nie w zwy kłym odzie niu, o któ rej
są dzi ła, że jest słu gą wła ści cie la ogro du, Jó ze fa
z Ary ma tei – że jest je go ogrod ni kiem. Uwa ża ła,

że do pew ne go stop nia na ru szy ła czy jąś wła sność
i przy pusz cza jąc, że cia ło na sze go Pa na nie by ło
już po żą da ne w gro bie bo ga te go czło wie ka, za py-
ta ła, gdzie On zo stał za bra ny, aby mo gła pod jąć
wła ści we kro ki, by za dbać o Je go po chó wek.

DLACZEGO JEZUS POWIEDZIAŁ
„NIE DOTYKAJ SIĘ MNIE”?

Wte dy Je zus (po nie waż to On „uka zał się” pod
po sta cią ogrod ni ka) wy po wie dział jej imię: „Ma -
rio!”. Ona od ra zu roz po zna ła Je go głos i za wo ła -
ła: „Mi strzu [Na uczy cie lu]!”, upa dła u Je go stóp,
chwy ta jąc się ich, jak gdy by w oba wie, że je śli po-
zwo li Je mu odejść, mo że już ni gdy nie bę dzie mia -
ła oka zji po now ne go do tknię cia Je go bło go sła -
wio nej oso by. Sło wa na sze go Pa na skie ro wa ne
do niej: „Nie do ty kaj się Mnie... lecz idź [po-
wiedz] do mo ich bra ci”, bar dziej wła ści wie po-
win ny być prze tłu ma czo ne ja ko: „Nie trzy maj się
Mnie” – po nie waż Ja jesz cze nie wstą pi łem
do Me go Oj ca; bę dę tu taj przez pe wien czas, za -
nim wstą pię do nie ba, lecz two ja wiel ka spo sob -
ność do trwa nia przy Mnie i ufa nia we Mnie na-
stą pi po tym, gdy Ja przed sta wię Oj cu, a Oj ciec
przyj mie wiel kie po jed na nie za grze chy, któ re go
wła śnie do ko na łem na Kal wa rii. 

Do tknię cie przez Ma rię nie mo gło uczy nić na-
sze mu Pa nu żad nej szko dy, po nie waż za pi sy mó -
wią, że po tem in ni do ty ka li Go (Mat. 28: 9), lecz
nasz Pan pra gnął od wieść umysł Ma rii od trzy ma -
nia się je dy nie Je go cia ła – do wyż sze go po kre -
wień stwa oraz za ży ło ści ser ca i umy słu, któ re te -
raz bę dą moż li we nie tyl ko dla niej, lecz dla
wszyst kich Je go na śla dow ców, nie tyl ko wów-
czas, lecz od tam te go cza su za wsze. W du cho -
wym zna cze niu, lud Pań ski po wi nien być za chę -
ca ny nie tyl ko do „pa trze nia na Je zu sa”, Au to ra

„Praw da z zie mi wy ro śnie, a spra wie dli wość
z nie ba wyj rzy” – Psalm 85:12
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i Do koń czy cie la na szej wia ry, lecz tak że do „trzy -
ma nia się Je zu sa” i przez wia rę umiesz cza nia na-
szych rąk w Je go dło niach, aby On mógł pro wa -
dzić nas przez ca łą na szą piel grzym ską po dróż,
na na szej wą skiej dro dze, aż On nas wy zwo li. 

Nasz Pan dał Ma rii prze sła nie, usłu gę do wy -
ko na nia i tak jest ze wszyst ki mi, któ rzy mi łu ją Pa -
na, któ rzy szu ka ją i znaj du ją Go. Oni nie ra du ją
się Nim je dy nie sa mo lub nie, lecz jest im udzie lo -
ne peł no moc nic two w Je go służ bie dla bra ci. Jest
to tak sa mo praw dą dzi siaj, jak za wsze. Na wia sem
mó wiąc, jest to dru gi przy pa dek, gdy nasz Pan
zwró cił się do Swo ich uczniów ja ko do „bra ci” ze
wszyst kim, co to sło wo da je do zro zu mie nia w za -
kre sie spo łecz no ści i w sto sun ku do wszyst kich
bę dą cych dzieć mi jed ne go Oj ca (Mat. 12:48). Te -
raz Pan pod kre ślił to po kre wień stwo przez od-
nie sie nie się do Oj ca, ja ko Je go Oj ca i ich Oj ca, Je -
go Bo ga i ich Bo ga. Jak bar dzo przy bli ża to na sze -
go Pa na do nas w spo łecz no ści i po kre wień stwie,
nie przez po cią ga nie Go w dół, lecz przez uświa-
do mie nie so bie, że On jest bar dzo wy wyż szo ny,
wy so ko po nad anio łów, księ stwa i zwierzch no ści,
i po nad każ de imię, któ re jest wy mie nia ne! To
pod no si nas i przez wia rę uzdal nia nas do uwa ża -
nia się za ta kich, za ja kich Pan nas uwa ża – za
„bra ci” (Mat. 23:8). 

Ma ria ode szła ze swym ra do snym prze sła niem
i prze ka zu jąc je, bez wąt pie nia by ła o wie le bar-
dziej szczę śli wa, niż gdy by po zwo lo no jej po zo -

stać trzy ma jąc się Pa na, ko rzy sta jąc ze swej wie-
dzy w pe wien spo sób sa mo lub nie. Zna le zie nie
swe go Pa na ży we go, pod czas gdy przy pusz cza ła,
że jest umar ły, ozna cza ło dla Ma rii ta ką ra dość, ja -
ką wy ra ził Apo stoł Piotr, gdy po wie dział: „Bło go-
sła wio ny niech bę dzie Bóg i Oj ciec Pa na na sze go
Je zu sa Chry stu sa, któ ry we dług wiel kie go mi ło -
sier dzia Swe go od ro dził nas ku na dziei ży wej
przez zmar twych wsta nie Je zu sa Chry stu sa od
uma r  łych” (1 Pio tra 1:3). 

Z na sze go wła sne go do świad cze nia mo że my
roz sąd nie przy pusz czać, że za każ dym ra zem, gdy
Ma ria opo wia da ła te do bre wie ści in nym i wzbu -
dza ła ra dość w ich ser cach, to po wo do wa ło
wzrost ra do ści u niej sa mej. Mistrz po dob nie wy-
sy ła wszyst kich, któ rzy uzna ją Go ja ko Te go,
„Któ ry ży je, a był umar ły i jest ży wy na wie ki
wie ków”, aby szli i opo wia da li in nym o tym
wspa nia łym fak cie, że ma my ży ją ce go Zba wi cie -
la, któ re go mi łość i za in te re so wa nie roz cią ga się
na wszyst kie spra wy i dzie dzi ny na sze go ży cia
i któ ry nie tyl ko jest pe łen współ czu cia, lecz tak -
że jest w sta nie po móc tym, któ rzy są ku sze ni,
któ rzy prze cho dzą pró by i są w róż ne go ro dza ju
cier pie niach – Te go, któ ry jest w sta nie zwy cię żać
z na mi, któ ry udzie la nam si ły do wy trwa nia
w trud no ściach i któ ry w przy szło ści przyj mie
do Sie bie wszyst kich wier nych (Rzym. 8:37-
39; 2 Tym. 2:3).
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KSIĘGA POWTÓRZONEGO PRAWA to ty tuł
jed nej z naj waż niej szych ksiąg Bi blii. Z tej

księ gi Da wid i in ni pro ro cy Sta re go Te sta men tu
naj wy raź niej czer pa li wie le in spi ra cji dla sie bie
i z tej księ gi czę sto cy to wał nasz Pan i Apo sto ło -
wie. Moż na po wie dzieć, że jest ona do nio słym
pod su mo wa niem ca łe go Bo skie go Pra wa. Za wie -
ra licz ne prze mó wie nia wiel kie go mę ża Bo że go
i przy wód cy Izra ela, po śred ni ka Przy mie rza Za ko -
nu. Jej przy go to wa nie mo gło być po stę pu ją cym
dzie łem ze stro ny Moj że sza, lecz jej do star cze nie
lu do wi Izra ela zo sta ło wi docz nie za strze żo ne
do cza su na krót ko przed śmier cią Moj że sza
i do chwi li, gdy Izra eli ci by li by go to wi do przej -
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ścia przez Jor dan, aby pod przy wódz twem Jo zu -
ego wziąć w po sia da nie Zie mię Obie ca ną. Wznio-
słość jej ję zy ka i ob ra zo wość mo wy jest chęt nie
uzna wa na przez wszyst kich, a nie któ rzy sta wia ją
jej prze mo wy tak sa mo wy so ko jak prze mó wie nia
sta ro żyt ne go De mo ste ne sa oraz bar dziej współ-
cze sne go Bur ke. Wy raź nym ce lem tej księ gi by ło
wpo je nie Izra eli tom wspa nia łych lek cji z ich prze-
szło ści i po bu dze nie ich do czci dla Je ho wy, ich
Bo ga i był to dla te go lu du głos Moj że sza i głos
PANA przez Moj że sza, za chę ca ją cy i na po mi na ją -
cy ich, a przez nich tak że przy szłe po ko le nia. 

Zwróć my do kład nie uwa gę na lo jal ność Moj-
że sza wo bec BOGA. On nie chlu bił się Izra elem, ja -
ko „swym lu dem”, jak czę sto słysz my współ cze -
snych ka zno dziei zwra ca ją cych się do swo ich kon-
gre ga cji – cho ciaż Moj żesz na praw dę mógł by być
uspra wie dli wio ny, gdy by użył ta kie go ję zy ka, po-
nie waż on oso bi ście był po śred ni kiem, re pre zen -
tan tem ca łe go na ro du, zgod nie z ich przy mie rzem
za war tym z BOGIEM na gó rze Sy naj. Za uważ my
do brze, że je go wiel kie dzie ło, ja ko przy wód cy,
prze cho dzi sto sun ko wo nie zau wa żo ne i że wszyst-
kie je go na po mnie nia dla Izra ela sku pia ły się wo -
kół naj wyż sze go rzę du zo bo wią zań wo bec Bo ga
i od po wie dzial no ści przed Nim za wszyst kie udo-
god nie nia i bło go sła wień stwa prze szło ści, jak rów-
nież za wszyst kie na dzie je, ja kie ży wi li na przy -
szłość. Przy go to wa nie i ogło sze nie je go prze sła nia
do Izra ela przy po mi na nam sło wa Apo sto ła Pio tra
z je go li stu, gdy mó wi: „Dla te go nie za nie dbam za-
wsze przy po mi nać wam o tych rze czach, cho ciaż je
zna cie i je ste ście utwier dze ni w te raź niej szej praw-
dzie” (2 Pio tra 1:12, KJV). Te prze sła nia z 5 Księ -
gi Moj że sza mia ły nie tyl ko nie oce nio ny wpływ
na Izra eli tów w waż nym mo men cie ich przej ścia
spod prze wod nic twa star sze go przy wód cy pod
prze wod nic two młod sze go oraz do no wej zie mi,
lecz bi blij na hi sto ria mó wi nam, że sześć set lat
póź niej, gdy na ród po padł w bał wo chwal stwo,
kie dy Świą ty nia Sa lo mo na zo sta ła prak tycz nie
opusz czo na, a re li gij ne prak ty ki lu du osią gnę ły
bar dzo ni ski po ziom, zna le zie nie Księ gi Po wtó -
rzo ne go Pra wa wśród śmie ci w Świą ty ni i czy ta nie
jej po raz pierw szy w obec no ści Kró la Jo zja sza,
a póź niej na je go roz kaz, przed ca łym lu dem, spo-
wo do wa ło jed no z naj więk szych prze bu dzeń re li -
gij nych w hi sto rii te go na ro du i do pro wa dzi ło
do znisz cze nia po są gów bóstw w ca łym Izra elu
oraz przy wró ce nie czci dla Bo ga (2 Król. 22:8-20). 

WŁAŚCIWA BOJAŹŃ DLA PANA
Na sza obec na lek cja jest po wszech nie uzna wa -
na za na le żą cą do dru gie go prze mó wie nia
(5 Moj. 5:11). Ist nie ją przy pusz cze nia, że pod ko -

niec tej prze mo wy zo sta ła wy re cy to wa na lub
prze czy ta na „Księ ga Przy mie rza” – Pra wo za war -
te w 5 Moj. 12:26. Po tem Księ ga zo sta ła umie sz -
czo na w Ar ce Przy mie rza, w Świą t ni cy Naj święt -
szej, jak opi su je to 5 Moj że szo wa 31:24-29. 

Ta lek cja roz po czy na się stwier dze niem, że
Księ ga jest pod su mo wa niem Bo skich przy ka zań,
ustaw i są dów, o któ rych PAN na ka zał, aby by ły
na ucza ne i przed sta wia ne w zie mi obiet ni cy. Tu taj,
jak i w wie lu in nych miej scach Bi blii, sło wo „są -
dy”, zna czy po dej mo wa nie de cy zji w spra wie te -
go, co jest do bre, a co złe. Cel te go jest wy ra żo ny
na stę pu ją co: „Że byś się bał Pa na, Bo ga Twe go,
prze strze ga jąc wszyst kich ustaw Je go”. To mia ło
się sto so wać nie tyl ko do tych, któ rzy we szli
do zie mi, lecz mia ło się roz cią gać na wszyst kie
ich dzie ci, a ich po myśl ność w tej zie mi oraz ich
ist nie nie w niej zo sta ło od te go uza leż nio ne. Apo-
stoł za le ca nam, że do sko na ła mi łość usu wa bo-
jaźń, lecz Pi smo Świę te wska zu je nam rów nież, że
„bo jaźń [cześć] PAŃSKA jest po cząt kiem mą dro -
ści”. W tych dwóch oświad cze niach nie ma żad nej
nie zgod no ści, po nie waż wła ści wa cześć za wie ra
w so bie oba wę przed wy wo ła niem nie za do wo le -
nia lub ob ra że niem oso by, któ rą ko cha my i czci -
my. Po nad to tyl ko do sko na ła mi łość zu peł nie usu -
wa każ dą oba wę, a do sko na le nie mi ło ści na stę -
pu je stop nio wo. Po czą tek mi ło ści nie jest sprzecz -
ny, lecz zu peł nie har mo nij ny z du chem głę bo kiej
czci, a w od nie sie niu do Wszech mo gą ce go Bo ga
jest uczu ciem na boż nej oba wy wo bec Je go wiel ko-
ści i do sko na ło ści, w kon tra ście z na szą wła sną
ma ło ścią i nie do sko na ło ścią. Tak jak chrze ści ja nin
wzra sta w ła sce i zna jo mo ści, tak sa mo ma moż-
ność wzro stu w „do sko na łej świę to ści w czci dla
PANA” i w tym sa mym cza sie udo sko na la nia swej
mi ło ści. Osta tecz nie każ de uczu cie stra chu zo sta -
je cał ko wi cie po chło nię te, cho ciaż cześć po zo sta -
nie in te gral ną czę ścią mi ło ści, bo któż mo że w peł -
ni mi ło wać Bo ga bez oka zy wa nia czci dla Nie go?
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ZIEMSKA POMYŚLNOŚĆ I NAGRODA 
Nie ma wąt pli wo ści co do te go, że w tej lek cji
(5 Moj. 6:3) i w wie lu in nych czę ściach Pism Sta re -
go Te sta men tu, PAN wy raź nie przed sta wia lu do wi,
że otrzy ma ją ziem ski do bro byt, ja ko na gro dę za ich
po słu szeń stwo i lo jal ność dla Nie go i Je go praw. Dla
nie któ rych to sta ło się ka mie niem ob ra że nia; i nie
uzna jąc fak tu dys pen sa cyj nej zmia ny z Wie ku Ży-
do w  skie go na Wiek Ewan ge lii, w rów nym stop niu
sto su ją tę obiet ni cę do Du cho we go Izra ela, a ich
błąd wy wo łał za mie  sza nie w umy śle, po nie waż każ -
dy mo że wy raź nie do s trzec, że w obe c  nym wie ku
Du cho  we mu Izra eli cie nie to wa rzy szy zie m  ska po-
myśl ność, lecz ra czej, jak wy ra ził to Apo stoł: „Wszy-
scy, któ rzy chcą po boż nie żyć w Chry  stu sie Je zu sie,

prze śla do  wa ni bę -
dą” (2Tym. 3:12).
Za tem, jak su ge ru je
Apo stoł Ty  mo te u-
szo wi, ba r dzo waż -
ne jest, aby śmy na-
uczy li się „do brze
roz dzie lać Sło wo
Praw dy”. Za cho -
wu  jąc tę re gu łę,
wszyst ko jest ja sne.
Cie le sny Izra el miał
ziem skie, a nie nie-
biań skie obiet ni ce,
pod czas gdy Du-
cho wy Izra el otrzy-
mał nie biań skie
obiet ni ce i je dy nie
za pew nie nie chle ba

oraz wo dy w od nie sie niu do ich ziem skich spraw,
i nic po za tym nie zo sta ło im za pew nio ne w od nie -
sie niu do ich do cze snej po myśl no ści. 

Dla te go, o ile to do ty czy na uki o ziem skich na gro-
dach, za miast świad czyć prze ciw ko Księ dze Po-
wtó rzo ne go Pra wa i jej na tchnie niu, ona jest ich
po twier dze niem. Obiet ni ca dla cie le sne go Izra-
ela, że bę dą bło go sła wie ni w swych zbio rach i ko -
mo rach, w trzo dach i sta dach, dłu gim ży ciem
i licz nym po tom stwem, znaj du je swe od nie sie -
nie do Du cho we go Izra ela, na wyż szym po zio mie.
Nie biań ski Oj ciec miał przy jem ność w udzie le niu
cie le sne mu Izra elo wi ziem skich bło go sła wieństw,
po nie waż by li ziem skim po tom stwem i po nie -
waż Bo skie dzia ła nia w ich Wie ku by ły za po wie -
dzią Bo skich dzia łań wo bec świa ta pod czas Wie -
ku Ty siąc le cia w na gra dza niu każ de go do bre go
czy nu i ka ra niu każ de go prze stęp stwa. Do lu du
Bo że go, ja ko człon ków du cho we go No we go Stwo-
rze nia, spło dzo ne go z Du cha Świę te go pod czas
Pięć dzie siąt ni cy i od te go cza su, na le ża ły „nie-

zmier nie wiel kie i kosz tow ne obiet ni ce” nie biań -
skiej chwa ły, czci i nie śmier tel no ści. Nasz Nie-
biań ski Oj ciec jest bar dziej chęt ny do udzie le nia
Du cha Świę te go tym, któ rzy Go o to pro szą, niż
ziem scy ro dzi ce do da wa nia ziem skich do brych
rze czy dla swych dzie ci. Du cho wi Izra eli ci mie li
się sta rać, by poj mo wać, oce niać i ko rzy stać z du -
cho wych rze czy przez wia rę, a je śli by li wier ni aż
do koń ca, bę dą ko rzy stać z nich rze czy wi ście
przez ca łą wiecz ność przez uczest nic two w Pierw -
szym Zmar twych wsta niu, ja ko No we Stwo rze nia. 

Na otwar cie swe go oświad cze nia naj waż niej -
szej ze wszyst kich prawd, wiel ki Pro rok, Moj żesz,
za wo łał do lu du: „Słu chaj Izra elu!”.

„JEHOWA,
NASZ BÓG JEST JEDEN – JEHOWA” 

Tak jak to zda nie by ło praw dzi we w cza sie je go
wy gła sza nia, ono jest na dal praw dą; jak je go
waż ność sta wia go na sa mym szczy cie na li ście
na ka zów, tak ono na dal po win no być trak to -
wa ne, ja ko naj waż niej sze wśród dok try nal nych
na uk BOSKIEGO Sło wa. Co jesz cze tu do strze -
ga my? Wi dzi my, że je śli cho dzi o Cie le sny Izra -
el, szyb ko za po mnie li sło wa Moj że sza i wie lo -
krot nie by li ka ra ni z po wo du bał wo chwal stwa
– za czcze nie in nych bo gów, za po mi na jąc
o oświad cze niu, że jest tyl ko je den Bóg i że Je go
imię brzmi Je ho wa. Zu peł nie po dob nie wśród
chrze ści jan do strze ga my skłon ność do za po mi -
na nia o tej wiel kiej in te gral nej praw dzie, że jest
tyl ko je den Bóg i że Je go imię to Je ho wa. Na si
przy ja cie le rzym sko ka to li cy czy nią so bie wie le
bo gów: Oj ciec, Syn, Duch Świę ty, Świę ta Ma ria,
wszy scy Apo sto ło wie i świę ci są bo ga mi o więk -
szej lub mniej szej god no ści, o róż nych stop niach
czci oraz obiek ta mi ad o ra cji i mo dli twy. I na -
wet pro te stan ci, cho ciaż od rzu ca ją wie lu mniej-
szych bo gów ka to li cy zmu, jed nak w prze ci wień -
stwie do te go wer se tu oraz do każ de go in ne go
wer se tu Bi blii i bez żad ne go po wo du, z upo rem
twier dzą, że ma my trzech Bo gów w jed nym; nie-
mniej jed nak oni od rzu ca ją tak że i to zda nie
i sprze ci wia ją mu się, mó wiąc, że jest je den Bóg
w trzech oso bach! Je śli pró bu je my za kwe stio no -

Lu dzie otrzy ma ją ziem ski
do bro byt, ja ko na gro dę
za ich po słu szeń stwo

i lo jal ność wo bec Nie go
i Je go praw. 5 Moj. 6:3

„...Je zus od po wie dział
i rzekł: Wy sła wiam Cię,

Oj cze, PANIE nie ba
i zie mi, że te rze czy

za kry łeś przed mą dry mi
i roz trop ny mi, a ob ja wi łeś

je nie mow ląt kom”
– Ma te usza 11:25.



wać to i za py tać ich o po wód ich na dziei i wie -
rzeń w związ ku z tym te ma tem, mil czą, z wy jąt -
kiem twier dze nia, że to jest wiel ka ta jem ni ca,
któ rej ani oni ani nikt in ny nie mo że zro zu mieć
– jak mo gło by ist nieć trzech Bo gów w jed nej
oso bie lub je den Bóg w trzech oso bach. Ża den
roz sąd ny umysł nie mógł te go po jąć; to rze czy -
wi ście by ło by ta jem ni cą. Lecz dla cze go mie li by -
śmy ro bić ta jem ni cę z wy raź ne go, pro ste go twier-
dze nia Bo skie go Sło wa? Dla cze go nie przy jąć na-
tchnio ne go oświad cze nia Moj że sza, że jest tyl ko
je den Bóg i że On nie ma trzech, lecz tyl ko jed -
no imię, Je ho wa.

Nic nie mu si nas po wstrzy my wać przed uz -
na  wa niem tak że na sze go Pa na Je zu sa ja ko Te go
wiel kie go, ja ko „po tęż ne go Bo ga”. Pi smo Świę -
te opi su je Go i wy raź nie mó wi nam o Je go wiel-
ko ści, Je go mą dro ści, Je go mi ło ści, Je go mo cy,
o Je go peł nej har mo nii z nie biań skim Oj cem,
Je  ho wą i o Je go zu peł nym pod da niu się wo li
Swe go nie biań skie go Oj ca we wszyst kich szcze-
gó  łach. Jak sam po wie dział: „Nie mo gę ja sam
od Sie bie nic czy nić”, „Oj ciec Mnie po słał”, „Nie
szu kam wo li mo  jej, lecz wo li... Oj ca”; i jesz cze:
„Oj ciec Mój więk szy jest niż Ja” (Ja na 5:30, 36;
14:28). Czyż nie jest to czę ścią praw dzi wej mą-
dro ści i wia ry, by przy jąć na tchnio ne Sło wo
na ten i na każ dy in ny te mat i nie ufać ab sur -
dal nym teo riom, na szym wła snym lub po cho -
dzą cym od in nych, teo riom, czy nią cym za mie -
sza nie, okry wa ją cym ta jem ni cą i za ciem nia ją -
cym ra dy PAŃSKIEGO Sło wa? Jak pięk nie przed-
sta wio na jest myśl Pi sma Świę te go ję zy kiem
Apo sto ła: „Ale my ma my jed ne go Oj ca, z któ re -
go wszyst ko, a my w Nim; i jed ne go Pa na Je zu -
sa Chry stu sa, przez któ re go wszyst ko, a my prze-
zeń” (1 Kor. 8:6). Jak pięk na jest myśl, że Syn był
sa mym „po cząt kiem stwo rze nia Bo że go”, i że
„przez Nie go wszyst kie rze czy się sta ły”, że On
był ak tyw nym przed sta wi cie lem i re pre zen tan -
tem w ca łym wiel kim dzie le, nie tyl ko w od  nie -
sie niu do czło wie ka, lecz tak że do anio łów. Bi-
blij na na uka o po kre wień stwie po mię dzy Sy nem
i Oj cem czci oby dwu i nie za da je kła mu żad ne -
mu wer se to wi Bi blii ani roz sąd ko wi, lecz skłon-
nych do na uki po zo sta wia w szczę śli wym sta nie
umy słu, w więk szej go to wo ści na na ucza nie
przez PANA w każ dej dzie dzi nie. 

Jak pięk na jest myśl, że Je ho wa Bóg przed sta-
wił Swe mu jed no ro dzo ne mu Sy no wi – na sze mu
Pa nu Je zu so wi w Je go przed ludz kim sta nie – pro-
po zy cję sta nia się Od ku pi cie lem świa ta, i że to
po  win no być do ko na ne przez Je go upo ko rze nie
się do ludz kiej na tu ry, a na stęp nie Je go dal sze
upo  ko rze nie aż do śmier ci i to do śmier ci na

krzy  żu; i że ja ko re zul tat te go upo ko rze nia i do -
wód lo jal no ści wo bec Oj ca, On bę dzie wzbu dzo -
ny z umar łych na po zio mie i w na tu rze wyż szej
od Je go chwa leb ne go pier wot ne go sta nu, bę dzie
uczest ni kiem Bo skiej na tu ry i bę dzie mieć udział
we wszyst kich chwa łach tej na tu ry. Jak do nio sła
jest myśl, że dro gi Od ku pi ciel na praw dę oka zał
Swą mi łość i lo jal ność oraz że obec nie jest wy-
wyż szo ny i za sia da po pra wej stro nie Ma je sta tu
na Wy so ko ści, ocze ku jąc na czas, kie dy w imie -
niu Oj ca przej mie pa no wa nie nad świa tem, by
rzą dzić, by bło go sła wić świa tłem i wie dzą oraz by
pod no sić chęt nych i po słusz nych z bło ta grze-
chu i śmier ci do wszyst kie go, co zo sta ło utra co -
ne w Ada mie i od ku pio ne na Kal wa rii. Praw dą
jest, że wszy scy, któ rzy rze czy wi ście słu cha ją Sło -
wa PAŃSKIEGO, przez tę na ukę są za rów no mą-
drzej si jak i bar dziej ra do śni. „Ta jem ni ca Pań ska
ob ja wio na jest tym, któ rzy się Go bo ją, a przy -
mie rze Swo je oznaj mia im”.

„PRZYMIERZE SWOJE UKAŻE IM”
To wspa nia łe Przy mie rze, uka za ne wszyst kim,
któ rzy zwra ca ją się do Sło wa Bo że go w uczci wo -
ści i szcze ro ści, za pew nia nas, że nasz dro gi Od-
ku pi ciel upo ko rzył Sa me go Sie bie dla od ku pie -
nia na sze go oraz ca łe go świa ta i zo stał wiel ce
wy wyż szo ny, aby śmy i my, je śli w po dob ny spo-
sób bę dzie my wier ni, mo gli cier pieć z Nim
obec nie, a w przy szło ści mieć udział z Nim
w Kró le stwie, któ re ma bło go sła wić wszyst kie
ro dzi ny zie mi. O, cóż za bo gac twa ła ski! Ja ka
mi łu ją ca do broć! Ja kie czu łe mi ło sier dzie! Ja kie
do wo dy Bo skiej mą dro ści, umie jęt no ści, spra-
wie dli wo ści, mi ło ści i mo cy! Jak ten po gląd
o jed no ro dzo nym u Oj ca, uka zu je Go nam, ja -
ko na sze go Od ku pi cie la, a tak że ja ko na sze go
Pa na i Gło wę, któ ry zgod nie ze Swą obiet ni cą,
przed sta wi Ko ściół ja ko Swą Ob lu bie ni cę, bez
ska zy i bez na ga ny, w mi ło ści przed Oj cem. Roz-
pa try wa ne z te go punk tu wi dze nia uzna nie Je zu -
sa, na sze go dro gie go Od ku pi cie la, ja ko Te go je-
dy ne go po sła ne go przez Bo ga, ja ko Zba wi cie la
świa ta, nie jest na ru sze niem na ka zu z na sze go
wer se tu: „Je ho wa, nasz Bóg, jest je den”; po nie -
waż Apo stoł za pew nia nas, że zgod nie z Bo skim
upo waż nie niem, wszy scy bę dą czcić Sy na tak,
jak czczą Oj ca – nie bę dą czcić Go ja ko Oj ca lub
wy żej niż Oj ca, lecz bę dą czcić Go ja ko Sy na,
któ re go Oj ciec mia no wał dzie dzi cem wszyst-
kich rze czy i któ ry, ja ko po moc nik Oj ca, ma
bło go sła wić wszyst kie ro dzi ny zie mi oraz któ ry
ty siąc lat póź niej od da Kró le stwo Bo gu, Oj cu,
aby Bóg mógł być wszyst kim we wszyst kich
(1 Kor. 15:25-28). 
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GŁÓWNE
CZYLI ZASADNICZE PRZYKAZANIE

Po skie ro wa niu uwa gi na je dy ne go praw dzi we go
Bo ga, Je ho wę, je ste śmy na wo ły wa ni: „Bę dziesz
mi ło wać Je ho wę, twe go Bo ga, z ca łe go twe go se -
r ca, z ca łej twej du szy i z ca łe go twe go umy słu”.
Jest to pod su mo wa nie pierw sze go, wiel kie go
przy ka za nia, po twier dzo ne go przez sa me go na-
sze go Pa na (Mat. 22:37). To nie jest sprzecz ne
z tym, że mi łu je my tak że na sze go Pa na Je zu sa,
po nie waż Apo stoł oświad cza: „Wszel ki, któ ry
mi łu je Te go, któ ry spło dził, mi łu je i te go, któ ry
przez Nie go zo stał spło dzo ny” (1 Ja na 5:1, KJV).
Ten, któ ry mi łu je Oj ca, mu si mi ło wać rów nież
Sy na, któ ry jest ob ra zem Oj ca i któ ry ob ja wił
nam w Swym wła snym cie le chwa leb ny cha rak -
ter Oj ca. Tak jak Syn mi ło wał Oj ca, mo dlił się
do Oj ca i czuł, że mu si zaj mo wać się spra wa mi
Oj ca, a osta tecz nie umarł wy peł nia jąc Oj cow ską
wo lę – re ali zu jąc dzie ło, do któ re go Oj ciec Go
po słał – tak jest i z na mi, po win ni śmy mieć cześć
dla Oj ca oraz dla Je go wo li, jak zo sta ła tu taj ok -
re ślo na. Na ród Izra ela nie mi ło wał PANA z ca łe -
go swe go ser ca, z ca łej du szy i z ca łej si ły. W po -
dob ny spo sób Ko ściół, Du cho wy Izra el, zo stał
po wo ła ny, aby mi ło wać PANA z ca łe go ser ca,
du szy, isto ty i si ły; ci, któ rzy na le żą do PANA
i któ rzy pra gną się Je mu po do bać, słu żyć Je mu
i któ rzy po pie ra ją Bo skie ce le, są po wo ły wa ni,
aby tak czy nić. 

„A bę dą te sło wa, któ re Ja dziś roz ka zu ję to -
bie, w ser cu two im”. Nie wy star czy, jak wska zał
na stęp nie PAN, że uczy ni li śmy wy zna nie, iż je-
ste śmy Je go lu dem, po nie waż „PAN pa trzy
na ser ce”. Skar ga PANA za po śred nic twem Pro-
ro ka prze ciw ko Du cho we mu Izra elo wi, jest ta ka
sa ma jak prze ciw ko Izra elo wi sta ro żyt no ści
– „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” – nie wszyst kich, lecz rze czy wi ście ogrom-
nej więk szo ści z nich (Izaj. 29:13; Mat. 15:8). Le -
k  cją za war tą w sło wach Apo sto ła dla nas, ja ko
Du cho wych Izra eli tów, jest to, że ten roz kaz nad-
rzęd nej mi ło ści po wi nien być w na szych ser cach.
Je śli tak jest, ta mi łość do Bo ga bę dzie prze ni kać
wszyst ko, my bę dzie my mi ło wać Pa na i służ bę
dla Nie go bar dziej, niż mi ło wa li śmy grzech i je -
go przy jem no ści, bar dziej, niż mi ło wa li śmy
przy ja ciół, krew nych, do my czy ro le, czy też każ -
dą in ną rzecz; i każ dy, kto ma to pierw sze wiel-
kie przy ka za nie w swym ser cu i ży je w har mo nii
z nim, z pew no ścią bę dzie tak że mieć dru gie
przy ka za nie, „Bę dziesz mi ło wał bliź nie go, jak
sa me go sie bie”. 

OWOCE TAKIEJ MIŁOŚCI
Fakt, że PAN i Moj żesz, Je go rzecz nik, nie dą ży li
do wszcze pie nia je dy nie no mi nal nych wy znań
mi ło ści wo bec Bo ga, jest wy raź nie po twier dzo ny
przez na stęp ny wer set, któ ry o tych Bo skich na ka-
zach oświad cza: „Bę dziesz uczył su mien nie twe
dzie ci i bę dziesz o nich roz ma wiał z ni mi sie dząc
w twym do mu, bę dąc w dro dze, kła dąc się spać
i wsta jąc”. Ten, któ re go umysł i ser ce bę dzie tak
na peł nio ne mi ło ścią do Bo ga i wspa nia ły mi za le-
ta mi Je go cha rak te ru, rze czy wi ście bę dzie praw-
dzi wym chrze ści ja ni nem. Ile cza su po zo sta nie mu
na grzech czy głup stwa? Jak wzo ro wy bę dzie je -
go dom! Jak do brze wy uczo ne bę dą je go dzie ci
w dzia ła niach Bo skiej opatrz no ści oraz we wszyst-
kich wspa nia łych obiet ni cach Bo skie go Sło wa! Ja -
kie umiar ko wa nie słów i czy nów bę dzie re zul ta -
tem tej za ży łej spo łecz no ści z Bo giem i ja kie świa-
tło bę dzie świe cić z ta kie go ży cia! Naj więk sze
osią gnię cia z te go na po mnie nia nie zo sta ły do ko-
na ne pod czas ży dow skiej dys pen sa cji, jak bar dzo
wy raź nie przed sta wia to Apo stoł. Żyd uzna wał
wznio słość Pra wa Moj że szo we go, lecz ono tak
bar dzo prze wyż sza ło je go i wszyst kie je go zdol no-
ści, że stop nio wo od da lał się je dy nie do ze wnętrz -
ne go i for ma li stycz ne go prze strze ga nia je go twier-
dzeń. Lecz Apo stoł wy ja śnia, że naj więk sze osią-
gnię cia z otrzy ma nia te go Pra wa mo gą być do ko -
na ne przez Du cho wych Izra eli tów w Wie ku
Ewan ge lii. On oświad cza: „Aby spra wie dli we wy-
ma ga nia Pra wa mo gły być wy peł nio ne w nas,
któ rzy nie cho dzi my we dług cia ła, lecz we dług
Du cha” (Rzym. 8: 4, KJV). 

In ny mi sło wy, cho ciaż my nie je ste śmy bar-
dziej zdol ni niż Ży dzi do do kład ne go prze strze ga -
nia te go wspa nia łe go pra wa, my, któ rzy je ste śmy
w Chry stu sie, ma jąc prób nie przy pi sa ną Je go spra-
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wie dli wość, ja ko okry cie dla na szych nie do sko na -
ło ści, mo że my otrzy mać pew ną mia rę Je go Świę te -
go Du cha. I cho ciaż nie wie lu jest ta kich praw dzi -
wych chrze ści jan na świe cie, to wie rzy my, że wśród
czy tel ni ków Praw dy jest znacz na licz ba tych,
do któ rych pa su je opis na sze go wer se tu (5 Moj.
6:7). A jesz cze więk sza licz ba bu dzi się obe c  nie, by
uświa do mić so bie praw dzi wy sztan dar, któ ry BÓG
umiesz cza przed ty mi, któ rzy po stę pu ją śla da mi Je-
zu sa. Oni co raz bar dziej czu wa ją i mo dlą się o wy -
peł nie nie się te go w nich i o PA ŃSKĄ wo lę, jak zo-
sta ła ona tu taj wy ra żo na. Sta ra ją się uczyć Bo skich
ustaw, praw spra wie dli wo ści itd., swe dzie ci przez
swo je sło wa i przy kład. Sta le roz ma wia ją o nich
w wol nych chwi lach w do mu, w sa mo cho dzie
i w in nych miej scach. My  śli PANA i Je go wspa nia -
ły plan zba wie nia, ja ko pierw sze przy cho dzą na ich
umy sły, gdy bu dzą się ra no i trwa ją w ich my ślach,
aż uda dzą się na spo czy nek w no cy. 

Z za do wo le niem oświad cza my, że na sza ro-
s ną ca wie dza o czy tel ni kach tej Praw dy, pro wa -
dzi nas do wie rze nia, że w swych ser cach i ży ciu
usi łu ją przy bli żać się do sta nu umy słu i ser ca
przed sta wio ne go tu taj ja ko ide al ny, naj bar dziej
po do ba ją cy się PANU. Jest to szcze gól nie za uwa-
żal ne na kon wen cjach i wie lu bra ci zwró ci ło na
to uwa gę, że kie dy zgro ma dzi się stu bra ci z róż -
nych miej sco wo ści, to bar dzo rzad ko sły chać
roz mo wy zwią za ne z biz ne sem czy przy jem no -
ścia mi lub in ny mi spra wa mi prócz tych po łą -
czo nych z PANEM, Je go cha rak te rem, Je go pla-
nem i służ bą dla Je go Praw dy. Ob cy ko men to -
wa li to i dzi wi li się z te go po wo du. Czy cze goś
in ne go mo gli by śmy się spo dzie wać wśród tych,
któ rzy wzra sta ją w ła sce, wie dzy i mi ło ści,
wśród tych, któ rzy co raz bar dziej zbli ża ją się do
zro zu mie nia Bo skich stan dar dów i któ rych ser -
ca są prze peł nio ne pra gnie niem po zna nia i czy -
nie nia Bo skiej wo li?

Jed nak nie chce my znie chę cić tych, któ rzy nie
osią gnę li jesz cze po dob ne go sta nu, stan dar du
wła ści we go dla lu du PANA. Ra czej za chę ca my
ich, aby by li od waż ni i kon ty nu owa li bój prze ciw
świa tu, cia łu oraz prze ciw ni ko wi i aby na dal czu-
wa li i mo dli li się oraz sta ra li się osią gnąć wa run -
ki po sta wio ne tu taj przed na mi, ja ko po do ba ją ce
się i przy jem ne dla na sze go Oj ca w nie bie. Mieć
pra gnie nie ser ca, to pierw szy wa ru nek, a he ro icz -
ne dą że nie do re ali za cji te go we wszyst kich ży cio-
wych spra wach to dru gi krok. Te dwa kro ki sta no-
wią zwy cię stwo nad świa tem. Naj pierw Bóg dzia -
ła w nas, by do pro wa dzić do po rząd ku na szą wo -
lę, a na stęp nie, gdy sta je my się moc niej si w wie -
rze, zna jo mo ści i ła sce, duch Praw dy dzia ła w nas,
aby śmy czy ni li to, co po do ba się Pa nu, tak, by śmy
we wszyst kich na szych dro gach uzna wa li Go
i pro si li, by On kie ro wał na szy mi ścież ka mi. Ro-
dzin na mo dli twa, Nie biań ska Man na na sto le (je -
śli da je my jej tak sa mo waż ne miej sce jak ziem-
skim po kar mom) i stu dio wa nie Bo skie go pla nu są
prze wo da mi, przez któ re Bo skie bło go sła wień -
stwa co raz bar dziej wcho dzą do serc i ży cia wie -
lu na szych czy tel ni ków i ufa my, że to do bre dzie -
ło bę dzie trwać i roz wi jać się. Pro por cjo nal nie
do te go, każ dy sta je się pło ną cym i ja śnie ją cym
świa tłem w swym do mu lub wśród swych zna jo -
mych, nie za leż nie od te go, czy je uzna ją czy też
nie. Je go świa dec two po do ba się Bo gu i ro ku je
na dzie je dla nie go sa me go, a ła ska PANA bę dzie
mu ob fi cie za ma ni fe sto wa na. 

ŻYDOWSKIE FILAKTERIE 
Nasz Pan Je zus od niósł się tu taj do zwy cza ju pa nu -
ją  ce go wśród Ży dów za Je go dni, któ ry trwa jesz cze
obec nie – do przy wią zy wa nia fi lak te rii na ich czo-
łach i rę kach, cho-
ciaż przez swe tra dy -
cje unie waż nia li Bo-
skie Pra wo. 5 Mo j  że -
szo wa 6:8 sta no wi
pod sta wę dla te go
zwy  cza ju. Ona mó -
wi, „I przy  wią żesz je
ja  ko znak na rę kach
two  ich i bę dą ja ko
fi lak te rie po mię dzy
ocza mi twy mi”. Fi-
lak te rie to ma łe,
kwa   dra to we pu de łe -
cz ka ze skó ry, przy-
mo co wa ne do skó-
rza ne go pa ska o dłu -
go ści oko ło 90 cm.
W kwa dra to wym,

„Aby sprawiedliwe wymagania Prawa
mogły być wypełnione w nas, którzy nie

chodzimy według ciała, lecz według Ducha”
(Rzym. 8:4, KJV)

Ży dow skie fi lak te rie
5 Moj. 6:8
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skó  rza nym pu deł ku jest umiesz czo ny per ga min,
za wie ra ją cy czte ry frag men ty bi blij ne w czte rech
ko lum nach (2 Moj. 13:1-16; 5 Moj. 6:4, 11, 13-21).
Te fi lak te rie Ży dzi cza sa mi przy wią zy wa li na swych
gło wach, cen tral nie po nad ocza mi; lub też mo co -
wa li pu de łecz ko po we wnętrz nej stro nie łok cia i za -
pi na li pa sek na rę ce, trzy ma jąc ko niec w dło ni.
Bied ni Ży dzi! Żar li wie chwy ta li się ze wnętrz nej
for my, lecz, jak PAN wy ka zał, nie do strze ga li praw-
dzi wej isto ty Pra wa, mia no wi cie mi ło ści z czy ste go
ser ca do Bo ga oraz do bliź nie go. Za moż ni i nie wier -
ni Ży dzi oczy wi ście po rzu ci li ten zwy czaj, lecz on
jest wciąż na cza sie wśród naj bar dziej gor li wych
czy or to dok sów, któ rzy za zwy czaj spę dza ją go dzi -
nę każ de go dnia na mo dli twie, wkła da jąc i zdej mu -
jąc fi lak te rie. 

Nie po wo dze nie cie le sne go Izra ela w zro zu -
mie  niu du cha Bo skie go na ka zu jest lek cją dla nas.
Nasz Pan mó wił, że cho ciaż czy ni li ten ze wnętrz -
ny po kaz, w ich ser cach by ły nik czem ne, nie mi -
łu  ją ce, nie uprzej me my śli i oni przy bli ża li się do
Bo ga je dy nie swy mi war ga mi w for mal ny spo-
sób, któ ry nie nada wał się do przy ję cia. Du cho -
wi Izra eli ci po win ni pa mię tać, że cho ciaż nie sto-
su je my tych sa mych ze wnętrz nych form, to mo że -
my skła niać ko la na i mo dlić się dłu go i czę sto,
a jed nak bę dzie nam da le ko do za ak cep to wa nia
nas przez Pa na, je śli nie po zwo li my, aby duch Je -
go ła ski i praw dy wcho dził do na szych serc i do -
ko  ny wał w nich tej trans for ma cji, o któ rej On
mó wi nam ja ko o je dy nej, po do ba ją cej się i na da -
ją cej się do przy ję cia przez Nie go, trans for ma cji,
któ ra spra wi, że bę dzie my mniej sa mo lub ni, bar-
dziej wspa nia ło myśl ni, mniej pysz ni, bar dziej po-
kor ni, mniej dzieć mi te go świa ta, a bar dziej dzieć -
mi Kró le stwa, mniej dą żą cy mi do rze czy obec ne -
go cza su, a bar dziej do Kró le stwa Bo że go i spra -
wie dli wo ści, któ rą ono re pre zen tu je i któ ra we
wła ści wym cza sie zo sta nie usta no wio na.

NASZE WYJŚCIA I WEJŚCIA
„Na pi szesz je też na odrzwiach twe go do mu i na
bra mach two ich”. Jest wąt pli we, by PAN chciał,
że by te sło wa by ły zro zu mia ne i prak ty ko wa ne li-
te ral nie. Jest praw do po dob ne, że za miast wpro wa-
dza nia fi lak te rii, zna cze niem BOSKIEGO sło wa
by ło, że oni po win ni roz wa żać Bo skie pra wa, ja -
ko pa nu ją ce nad wszyst kim, co oni do strze ga li
i wpły wa ją ce na wszyst ko, co czy ni li rę ko ma (si -
ła), oraz wpły wa ją ce na każ dą spra wę ich ży cia,
w do mu i po za nim. 

Jed nak że są dzi my, że gdy by duch te go zo stał przez
Ży dów za cho wa ny, ich fi lak te rie spo wo do wa ły by,
że nie by ło by żad nych za kłó ceń w otrzy my wa niu
Bo skich bło go sła wieństw. Oni sto so wa li li te rę tych

słów przez mo co wa nie w wi docz nym miej scu
nad drzwia mi te go, co na zy wa li „me zu zah”. Jest to
kwa dra to wy ka wa łek pa pie ru lub per ga mi nu z wy -
pi sa ny mi sło wa mi z 5 Moj. 6:4-9; 11:13-21. Na-
stęp nie jest on zwi ja ny i umiesz cza ny w ma łym po-
jem ni ku w kształ cie wal ca z drew na lub me ta lu.
Zwy cza jem wśród po boż nych Ży dów jest do ty ka -
nie go pal cem przy każ dym prze cho dze niu obok
nie go, dla te go że w he braj skim jest po wie dzia ne
(Ps. 121:8): „Pan strzec bę dzie wyj ścia twe go i wej -
ścia twe go od tąd aż na wie ki”.

Praw dzi wą my ślą zwią za ną z tym na po mnie -
niem jest to, że wszyst ko, co od no si się do nas, na-
le żą cych do PANA, a szcze gól nie wszyst ko, co od-
no si się do Ko ścio ła, któ ry jest do mem, ro dzi ną
Bo ga, jest po świę co ne Pa nu i jest przez Nie go bło-
go sła wio ne, a my mu si my wy zna wać Go w każ dej
spra wie: „We wszyst kich dro gach two ich znaj Go,
a On pro sto wać bę dzie ścież ki two je” (Przyp. 3:6). 

Na stęp nie (5 Moj. 6:10-12) Moj żesz zwra ca
się do nich, że wkrót ce w PAŃSKIEJ opatrz no ści
otrzy ma ją bło go sła wień stwo i do bro byt, lecz nie
po win ni od wra cać swych serc od źró dła ich bło-
go sła wieństw. A je śli cho dzi o Du cho wych Izra-
eli tów – szcze gól nie tych, któ rzy w obec nym cza-
sie ko rzy sta ją z tak wiel kie go du cho we go od po -

czyn ku z Pa ń  skich rąk w du cho wym zro zu mie niu
– cie sząc się ni mi, ni gdy nie po win ni za po mi -
nać, że one wszyst kie po cho dzą od Oj ca. Fak-
tycz nie, za rów no te raz, jak i w każ dym cza sie, Oj-
ciec uży wa środ ków, po śred ni ków, piel grzy mów,
kol por te rów, ksią żek, bro szur itd., do spro wa -
dza nia Je go ła ski i praw dy do Je go ro dzi ny
i wszyst ko, co Bo gu upodo ba ło się użyć dla na-
sze go bło go sła wie nia, po win no być przez nas do-
ce nia ne, je śli ma my wła ści wą po sta wę ser ca
i praw dzi wą wdzięcz ność dla Nie go. Lecz ani te
do bre rze czy, ani ci, któ rzy je nam za pew nia ją,
nie po win ni od wra cać na szej uwa gi od fak tu
wiel kiej wa gi, że te wszyst kie bło go sła wień stwa
są od Bo ga, któ ry udzie la nam ich szczo drze,

„We wszyst kich dro gach two ich znaj Go, a On
pro sto wać bę dzie ścież ki two je” – Przyp. 3:6

Do pó ki ży ję Bę dę chwa lić PANA



„I sta ną no gi Je go w on dzień na Gó rze Oliw nej,
któ ra jest przed Je ru za lem na wscho dzie; i Gó ra

Oliw na roz sz cze pi się na pół od wscho du
na za chód i po wsta nie bar dzo wiel ka do li na;

po ło wa gó ry roz pad nie się na pół noc,
a po ło wa ku po łu dnio wi” – Za cha ria sza 14:4.

TEN WERSET ODNOSI SIĘ do końca czasu
ucisku oraz ma ni fe sta cji Bo skiej mo cy w zwią -

z ku z tym uci skiem. Li te ral na Gó ra Oliw na mo -
że mieć i praw do po dob nie bę dzie mieć coś wspól-
ne go z tą kwe stią. Tu taj jest o niej mo wa, ja ko
o do świad cza ją cej wiel kie go trzę sie nia zie mi.
Praw do po dob nie Izra eli ci zo sta ną ze bra ni w Je ru -
za lem w owym cza sie i jest moż li we, że PAŃSKA
ła ska bę dzie im tam oka za na. Bę dzie to przy koń -
cu „uci sku Ja ku ba”, pod czas któ re go Pan bę dzie
obec ny, by ich wy zwo lić. Wy da je się, że wy ko na -
nie te go, co jest tu taj opi sa ne, bę dzie czę ścią dzie -
ła uwiel bio ne go Ko ścio ła. 

Ro zu mie my, że wów czas po ja wią się Sta ro -
żyt ni i Mło do cia ni God ni, a Bo ska ła ska po wró -
ci do Ży dów i roz pocz ną się do cze sne bło go sła -
wień stwa dla Izra ela. To bę dzie ozna cza ło, że Ży -
dzi bę dą wte dy znaj do wać się pod za rzą dze nia mi
No we go Przy mie rza i że przed tem Ko ściół na pe -
w  no mu si być skom ple to wa ny. 

Sym bo licz nie, gó ra przed sta wia Kró le stwo.
W in nym miej scu Bi blia oświad cza, że Je ho wa
uczy ni dla Swych stóp miej sce peł ne chwa ły. Sło -

wo oliw ny za wsze łą czy się w umy słach lu dzi
Wscho du z my ślą o świe tle i po kar mie. Oni re gu -
lar nie uży wa ją ole ju z oli wek za miast ma sła. Tak
jak oli wa do star cza za rów no świa tła, jak i żyw no -
ści, tak Gó ra Oliw na re pre zen tu je Kró le stwo Bo że.
Olej z oli wek był wy le wa ny na gło wę ży dow skich
kró lów i ka pła nów i sym bo li zo wał Du cha Świę te -
go. Ce lem Kró le stwa Bo że go bę dzie bło go sła wie nie
ludz ko ści. Ono bę dzie mia ło dwie czę ści – nie-
biań ską i ziem ską – i wszy scy lu dzie bę dą mo gli
osta tecz nie wejść w je go bło go sła wio ne wa run ki.
Naj pierw ono na stą pi dla Ko ścio ła, a osta tecz nie
je go wpływ roz cią gnie się na ca ły świat ludz ko ści. 

Po szer sze in for ma cje na ten te mat od sy ła my do
Wy kła dów Pi sma Świę te go, tom IV, s. 649-656.

wszech stron nie i nie ga ni nas za dą że nie do nich,
lecz ra czej ob fi cie nas wy na gra dza. Tak jak Izra -
el był cią gle na po mi na ny do pa mię ta nia o tym,
jak Bóg wy wiódł ich z do mu nie wo li, tak i my
po win ni śmy sta le pa mię tać, jak Pan wy pro wa dził
nas z do mu nie wo li – nie wo li grze chu, błę du
i śmier ci oraz że to zo sta ło do ko na ne przez wiel-
kie go an ty ty picz ne go Moj że sza, któ ry przed sta -
wia na sze go Od ku pi cie la. 

Koń co we wer se ty na szej lek cji są po now nie
na po mnie nia mi do czci dla PANA i Je go imie nia
oraz do od rzu ce nia wszyst kich in nych bo gów
lub wład ców i za pew nie niem, że za miast Bo s kiej
ła ski przyj dzie po tę pie nie, je śli bę dąc od bior ca -
mi Je go bło go sła wieństw i łask oraz du cha przy-
spo so bie nia za sy nów, za po mni my o na szych
obo wiąz kach lub od wró ci my się od Nie go do

grze  chu. Uzna je my, że te lek cje, tak bar dzo od-
po wied nie dla cie le sne go Izra ela, są jesz cze bar-
dziej wła ści we i waż ne dla nas. Za tem wy cią -
gnij my z te go cen ną lek cję, prze pasz my bio dra
na szych umy słów i dąż my cier pli wie aż do koń -
ca na szej dro gi, kie dy zo sta nie my na gro dze ni,
je śli nie osłab nie my.
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GÓRA OLIWNA
KRÓLESTWO BŁOGOSŁAWIEŃSTW

NOWE NIEBO
NOWA ZIEMIA

„Przyjdź Kró le stwo Two je, bądź wo la Two ja
ja ko w nie bie, tak i na zie mi” – Mat. 6:10

BS’ 13, 60

BS’ 13, 54-60



„STRZE ŻE PAN wszyst kich, któ rzy Go mi łu ją”
– Psalm 145:20. Te ma tem te go roz wa ża nia bę dzie Kró-
lo wa Es te ra. Ona by ła Ży dów ką zna ną ze swej uro dy
i z te go po wo du zo sta ła wy bra na dla Aswe ru sa, Kró la
Per sji, by by ła kró lo wą. Przy pusz cza się, że imię Es te -
ra, któ re zna czy gwiaz da, otrzy ma ła z po wo du swej

uro dy, po nie waż
cha l dej skie sło wo
Hi sh tar jest od po -
wied ni kiem Ve nus.
Ona za stą pi ła Wa -
sty, po  przed nią kró  -
lo wą, z któ rej król
był nie  za do wo  lo ny
i ro z wiódł się z nią.

W tej lek cji od-
kry wa my prze ci w -
staw ne za cho wa  nia
tych dwóch kró  lo -
wych. Król urzą dził
ban kiet z wła d ca mi
ze swe  go im pe rium.
Moż na przy pusz -
czać, że to by ła bie  -
sia da i że król i je go
go ście pod ko niec
tej bie sia dy by li ba -
r  dziej lub mniej

pod wpły wem wi na. Pra  w do po dob nie to sta ło się
po wo dem zi gno ro wa nia przez kró lo wą Wa sty proś by
kró la i prze ma wia to na jej ko rzyść.

Wie lu po wie, że ona po stą pi ła wła ści wie ma ni -
fe stu jąc swą ko bie cość w „obro nie swych praw” itd.
Nie kwe stio nu je my praw wszyst kich ko biet oraz te -
go, że Kró lo wa Wa sty mia ła swe pra wa i ko rzy sta ła
z nich. Pra gnie my je dy nie za su ge ro wać, że w kwe stii
„praw”, je śli cho dzi o si łę i przy mus, Kró lo wa Wa -
sty od nio sła zwy cię stwo, któ re du żo ją kosz to wa ło. 

W po stę po wa niu Kró lo wej Es te ry, któ re jest te-
ma tem na szej lek cji, do strze ga my cał kiem prze-
ciw ne za cho wa nie – kró lo wa od nio sła wiel kie zwy-
cię stwo ze szczę śli wy mi skut ka mi, przez zu peł nie

in ne po stę po wa nie, któ re w na szej oce nie mo że my
za le cić ja ko naj mą drzej sze i naj lep sze dla męż-
czyzn i dla ko biet.

Wa sty mo gła obrać po dob ny spo sób za cho wa -
nia, lecz te go nie zro bi ła. Bez wzglę du na to, co od-
czu wa ła, że wy ma ga nie jej obec no ści przez kró la
mo gło by wy sta wić ją na żar ty lub gru biań skie za-
cho wa nie, po win na po le gać na swym oso bi stym
uro ku, tak cie i czy sto ści oraz na mi ło ści i tro sce jej
mę ża. Cho ciaż nie po win na by ła za kłó cać ban kie -
tu, to jed nak, gdy zo sta ła za pro szo na, jej obec ność
zo sta ła by uczczo na, by ła by mi łą wo nią, na ga ną dla
nie przy zwo ito ści. Jak wie le in nych ko biet ma ją cych
do bre in ten cje, Wa sty po stą pi ła nie mą drze; ona za-
nie cha ła naj bar dziej su ge styw nej obro ny ze stro ny
swej czy stej ko bie co ści, kie dy od mó wi ła wy ko na nia
roz ka zu. Jed nak po win ni śmy pa mię tać, że Wa sty
nie by ła ani chrze ści jan ką, ani Ży dów ką i dla te go
nie mia ła Bo skich in struk cji czy po rad. 

ESTERA UNIŻYŁA SIĘ DLA ZWYCIĘSTWA
Es te ra, gdy zo sta ła za pro szo na, by zo stać kró lo wą,
nie od mó wi ła. Ona nie dą ży ła do za ję cia tej sa mej
po sta wy co Wa sty. Ona przy ję ła swą po zy cję ja ko
Bo  ską opatrz ność. Ozdo bi ła się po ko rą i wy bra ła
naj bar dziej sto sow ny dla sie bie ubiór. Es te ra by ła
dla kró la naj bar dziej mi ła, jak to moż li we. Przy-
pusz cza się, że mia ła wów czas pięt na ście lat. Ha -
man, ulu bie niec kró la, czuł ura zę do Ży da Mar do -
che usza sie dzą ce go u bram pa ła cu, dla te go że nie
kła niał się przed nim, jak czy ni li to in ni. Mar do -
che usz był tak wier ny kró lo wi, że Ha man nie mógł
mieć na dziei na zna le zie nie w nim wi ny i usu nię cie
go. Je go nie na wiść roz sze rzy ła się na ca ły na ród ży-
dow ski. On wpły nął na kró la, by ten wy dał de kret,
że wszy scy Ży dzi w je go kró le stwie po win ni być
schwy ta ni i wy mor do wa ni, ja ko wro go wie kra ju.
To oczy wi ście obej mo wa ło Mar do che usza, je go oso-
bi ste go wro ga, któ re go te raz mógł bez kar nie za bić. 

Gdy czas wej ścia w ży cie de kre tu co raz bar dziej
się przy bli żał, Mar do che usz i wszy scy Ży dzi w ca -
łym im pe rium by li w wiel kiej roz pa czy i stra chu,
jed nak nie bez na dziei, że ich Bóg spra wi ja kieś wy-
ba wie nie. Tę kwe stię opi sze my w na szej lek cji. 

Kró lo wa Es te ra by ła ku zyn ką Mar do che usza,
cho ciaż był o ty le star szy, że mógł by być jej oj cem.
W rze czy wi sto ści by ła ad op to wa ną przez nie go cór -
ką. Zwró cił się do niej, by uży ła wpły wu swe go sta-
no wi ska i skło ni ła kró la do unie waż nie nia roz ka zu.
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Królowa Wasty odmówiła
poleceniu króla Aswerusa

i utraciła królewską
godność. Est. 1:19



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:
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Ona zwle ka ła, po nie waż co dziw ne, wła śnie w tym
cza sie król oka zy wał wo bec niej ozię błość i nie wzy-
wał jej od mie sią ca. 

MIŁOŚĆ I PIĘKNO ZWYCIĘŻYŁY

Mar do che usz for so wał tę kwe stię bar dziej na-
tar czy wie, za pew nia jąc Es te rę, że mo że stra cić
przy wi lej służ by dla swe go lu du; że Bóg wi docz nie
po wo łał ją na to sta no wi sko wła śnie w tym cza sie
i w ce lu przy nie sie nia po mo cy Ży dom i że je śli ona
te go nie do strze że i nie wy ko rzy sta swe go przy wi -
le ju, Bóg nie wąt pli wie uży je ja kie goś in ne go środ -
ka i spro wa dzi wy ba wie nie zgod nie ze Swy mi
obiet ni ca mi. Ten apel był wy star cza ją cy. Kró lo wa
zwle ka ła je dy nie jesz cze przez trzy dni, pro sząc
Mar do che usza i wszyst kich Ży dów w mie ście kró-

lew skim, aby po łą czy li się z nią w trzy dnio wym
po  ście przed Bo giem, z któ rym oczy wi ście by ły
po łą czo ne proś by do Bo ga o uwol nie nie Je go lu du
oraz o mą drość do pro wa dze nia Es te ry w jej dą że-
niu do mą dre go wy ko rzy sta nia swe go ta len tu
i spo sob no ści. 

Kró lo wa Es te ra ry zy ko wa ła swe sta no wi sko,
a na wet swe ży cie, uda jąc się przed ob li cze kró la bez
we zwa nia; lecz ubie ra jąc się w kró lew ski strój, ry zy-
ko wa ła wszyst ko dla swe go na ro du. Es te ra ocza ro -
wa ła kró la, któ ry wy cią gnął do niej swój kró lew ski
sceptr, a ona go do tknę ła. Spo strzegł, że ona chcia -
ła przed sta wić proś bę i za chę cił ją do mó wie nia.
Ona mą drze po wstrzy ma ła się i po pro si ła kró la oraz
Ha ma na, je go pre mie ra, swe go wro ga, aby wzię li
udział w spe cjal nym przy ję ciu ra zem z nią w pa ła -
co wym ogro dzie. Po wi zy cie król po now nie za chę -
cił ją by po wie dzia ła, ja kie ży cze nie je go atrak cyj nej
kró lo wej mo że speł nić. To sta ło się oka zją dla Kró-
lo wej Es te ry i spy ta ła, dla cze go król, je śli ją ko cha,
wy dał de kret, aby za bić ją i wszyst kich z jej na ro du,
wszyst kich Ży dów. 

Jej spra wa od ra zu zwy cię ży ła. Król uświa do mił
so bie, że zo stał pod stęp nie na kło nio ny przez Ha ma -
na do wy da nia nie spra wie dli we go de kre tu. Złe pra -
wo sta no wi ło, że ża den de kret per skie go kró la nie
mógł być zmie nio ny. Ten de kret zo stał pod stem -
plo wa ny kró lew ską pie czę cią, a król, zły na Ha ma -
na, wy dał no wy de kret, mia no wi cie, że Ha man po-
wi nien być po wie szo ny i że Ży dzi w ca łym kra ju po-
win ni być po wia do mie ni, że ma ją kró lew skie przy-
zwo le nie na uży cie si ły wo bec swych wro gów,
w obro nie swe go ży cia. 

Kró lo wa Es te ra ocza ro wa ła kró la, któ ry
wy cią gnął do niej swój kró lew ski sceptr,

a ona go do tknę ła (Es te ry 5:2). 

Gdzie jest wo la, tam jest spo sóbGdzie jest wo la, tam jest spo sób

„Je zus rzekł do nie go, Je śli mo żesz wie rzyć,
wszyst ko jest moż li we dla wie rzą ce go”

Mar ka 9:23

BS’ 13, 61-62
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KRÓL SAUL był pierw szym kró lem Izra ela.
Był wy so ki, o gło wę i ra mio na prze wyż szał

swych bra ci i z ludz kie go punk tu wi dze nia był
pra wie ide ałem. Ce cho wa ła go rów nież znacz -
na mą drość. W rze czy wi sto ści ona go zgu bi ła.
On prze oczył fakt, że je go kró le stwo róż ni się
od in nych kró lestw i usi ło wał spra wo wać swe
rzą dy we dług zwy cza jów in nych wład ców.
W przy pad ku Izra ela Bóg zde kla ro wał się być
kró lem, a oso ba za sia da ją ca na tro nie by ła w rze -
czy wi sto ści je go re pre zen tan tem i mia ła być pro-
wa dzo na przez Nie go we wszyst kim. Po nie waż
Da wid ca łym ser cem pra gnął wy peł nić te rze czy
i bar dzo ża ło wał, ile kroć uświa do mił so bie swój
błąd, zo stał na zwa ny „mę żem we dług ser ca Bo-
że go”. Je go ser ce by ło pra we. 

Na masz cze nie Da wi da by ło utrzy my wa ne
w ta jem ni cy, mi mo to Saul za czął do strze gać,
że Bo ska ła ska by ła z Da wi dem i że lud izra el -
ski mi ło wał go, szcze gól nie po tym, gdy uwol-
nił ich od Go lia ta i wy grał wie le walk. Król
Saul sa mo lub nie pra gnął, aby na tro nie za-
wsze za sia dał ktoś z je go ro dzi ny, dla te go upo-
rczy wie dą żył do zgła dze nia Da wi da. Trak to -
wał go ja ko wy ję te go spod pra wa i przy każ dej
oka zji usi ło wał go za bić, dzia ła jąc wbrew Bo-
skim za mia rom. 

W prze ci wień stwie do nie go, Da wid, choć
dwu krot nie miał w swych rę kach ży cie kró la
Sau la, nie ode brał mu go. Oka zał się w tym mę -
żem we dług ser ca Bo że go. Bóg spra wił, że zo stał
na masz czo ny i miał dać mu tron. Da wid cze kał,
aż na dej dzie wła ści wy dla Bo ga czas. Da ru jąc
ży cie kró lo wi Sau lo wi, Da wid po stę po wał zgod-
nie z PAŃSKĄ wo lą: „Nie do ty kaj cie się na-
masz czo nych prze ze Mnie, a pro ro kom Mo im
nie czyń cie nic złe go”. Król Saul był na masz -
czo ny przez Bo ga i tyl ko Bóg mógł ode brać mu
tron i udzie lić go Da wi do wi we wła ści wym dla
Nie go cza sie. Tak też uczy nił. 

Jak cen ne by ło by, gdy by śmy wszy scy na u -
czy li się tej lek cji cier pli wo ści i umie jęt no ści

ocze ki wa nia na Pa na, by On kie ro wał na mi
we wła ści wym dla Sie bie cza sie i we dług
Swych spo so bów. Ta kie go du cha po sia dał Je -
zus: „Nie Mo ja wo la [ja ko czło wie ka], lecz
Two ja [Oj cze Nie biań ski] niech się sta nie”
(Łuk. 22:42). 

PYTANIA DO LEKCJI 40 
1.* Kto był pierw szym kró lem Izra ela?
2. Jak miał na imię je go oj ciec? 1 Sam. 9:1
3.* Jak wy glą dał ten syn, któ ry póź niej zo stał

kró lem? 1 Sam. 9:2
4. Co prze oczył Saul, gdy zo stał kró lem? Co

usi ło wał zro bić? Jak sta rał się rzą dzić?
5.* Kto był rze czy wi stym Kró lem Izra ela?
6. Kim by ła oso ba na tro nie?
7.* Czym Da wid róż nił się od Sau la?
8.* Jak Da wid zo stał na zwa ny? Ja kie ser ce on

miał? Aka pit 1.
9. Czy je na masz cze nie by ło utrzy my wa ne

w ta jem ni cy?
10. Co Saul za czął do strze gać?
11.* Co lud my ślał o Da wi dzie? Ja kie wy bit ne

zwy cię stwo od niósł Da wid? 1 Sam. 17:49.
12.* Ja kie go ro dza ju mie cza Da wid uży wał?

1 Sam. 17:50, 51.
13.* Co roz gnie wa ło Sau la na Da wi da? 1 Sam.

18: 6-9.
14.* Dla cze go król Saul usi ło wał za bić Da wi da?

Aka pit 2.
15.* Ile ra zy ży cie Sau la by ło w rę kach Da wi da?
16.* Dla cze go Da wid nie za bił Sau la? Aka pit 3.
17.* Ja kiej lek cji mo że my na uczyć się z tej hi-

sto rii?
18. Kto prze ja wiał po dob ne go du cha? Łuk.

22:42. Aka pit 4.

* Py ta nia za zna czo ne gwiazd ką są prze zna -
czo ne szcze gól nie dla dzie ci.
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