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PRZED MO WA WY DAW CY

NI NIEJ SZE opra co wa nie ra czej nie sta no wi bu dul ca dla po cząt ku ją -
ce go stu den ta Bi blii. Za nim kto kol wiek bę dzie mógł przy swo ić so -

bie treść tej ksią żki, mu si po siąść wie le in for ma cji. Dziec ko Bo że naj -
pierw mu si chro no lo gicz nie przejść przez praw dy Pierw sze go Ad wen -
tu, rów no le głych okre sów oraz Żniw, a ta kże być za zna jo mio ne ze
świa tłem świe cą cym w cza sie Pa ru zji, po cho dzą cym od „one go Słu gi”.
Gdy doj dzie my do te go mo men tu, bę dzie my go to wi na dal sze świa tło,
ja kie na de szło w cu dow nym po stę pie praw dy okre su Epi fa nii. Za praw -
dę bło go sła wie ni są ci, któ rzy osią gnę li przy naj mniej ten punkt; po je -
go osią gnię ciu po win ni śmy jed nak mieć świa do mość, że wciąż je ste śmy
opóź nie ni o 95 lat w sto sun ku do roz wo ju te raź niej szej praw dy. Treść
ni niej sze go to mu ma na ce lu wy peł nie nie czę ści lu ki, ja ka ist nie je w ser -
cach i umy słach lu du Bo że go od przej ścia Pa sto ra Rus sel la po za za sło -
nę, 31 paź dzier ni ka 1916 ro ku.

Ja ko au tor te go dzie ła, Brat John son, pod trzy mu ją cy na uki Bra ta
Rus sel la, zo stał uży ty przez Pa na do po da nia szcze gó ło wych in for ma cji
do ty czą cych ró żnych grup uspra wie dli wio nych i po świę co nych bra ci, ja -
cy ży li w cza sie Wie ku Ewan ge lii (z któ rych część oka za ła się czę ścio wo
lub cał ko wi cie nie wier na), ty picz nie przed sta wio nych przede wszyst kim
w Pi smach Sta re go Te sta men tu. W cza sie słu żby Bra ta Rus sel la Pan
w szcze gól ny spo sób uży wał Pism No we go Te sta men tu (świa tła słoń ca)
ja ko źró dła oświe ce nia dla po cząt ko we go okre su Żni wa; w cza sie urzę -
do wa nia Bra ta John so na w okre sie Epi fa nii Je go wo lą by ło uży wa nie Sta -
re go Te sta men tu (świa tła księ ży ca).

Cho ciaż roz wa ża nia te nie sku pia ją się na na ukach Bi blii sta no wią -
cych „mle ko” Sło wa, lecz ra czej na „twar dym po kar mie” (Żyd.5:12-14),
za wie ra ją one nie zbęd ny ele ment chrze ści jań skiej na uki oraz to, co
z pew ne go punk tu wi dze nia być mo że jest naj wa żniej sze. Ma jąc na uwa -
dze te my śli, po le cam zba da nie ni niej sze go to mu wszyst kim bra ciom, bez
wzglę du na to, do ja kie go po wo ła nia zo sta li za pro sze ni. Zgłę biaj cie je -
go treść z umy słem i ser cem wol nym od ja kich kol wiek z gó ry przy ję tych
po glą dów czy uprze dzeń, tak by zwy cię żył duch Pa na.

Niech Bóg po bło go sła wi Wa sze wy sił ki w po szu ki wa niu dal szej
praw dy ze Sło wa,

Ralph M. Herzig
Chester Springs, PA., U.S.A.
Październik, 2009.
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PRZED MO WA AU TO RA

WPRZED MO WIE do E 3 przed sta wio ne są bi blij ne i rze czo we
do wo dy na to, ja kie wer se ty na le ży uwa żać za ty picz ne. Je den

z nich po da je, że bez po śred nie stwier dze nie Bi blii od no śnie te go, że
da ny fakt, księ ga lub gru pa ksiąg są ty picz ne jest do wo dem ich ty -
picz ne go zna cze nia. Po rów na nie Żyd. 10:1 oraz Gal. 4:21,22 – w po -
łą cze niu z bar dzo licz ny mi ty picz ny mi alu zja mi do wie lu od no śnych
wy da rzeń – do wo dzi, że ty picz ny jest ca ły Pię ciok siąg (w Bi blii he -
braj skiej na zy wa ny Za ko nem), a więc ty picz na jest ka żda oso ba, za -
sa da i rzecz, o któ rych on trak tu je. Do wo dzi to za tem, że ty picz ne są
oso by, za sa dy i rze czy, o któ rych trak tu je 4 Księ ga Mo jże szo wa. Ten
fakt jest pod sta wą spo so bu, w ja ki zo sta nie po trak to wa na 4 Mo jże -
szo wa w tym i kil ku na stęp nych to mach te go dzie ła, gdzie zo sta nie
ona zba da na z punk tu wi dze nia ty pu i an ty ty pu. Zgod nie z wer se -
ta mi za cy to wa ny mi na na szej pierw szej stro nie, Izra el z 4 Mo jże szo -
wej jest trak to wa ny ja ko typ chrze ści jań skie go Ko ścio ła – no mi nal ne -
go i praw dzi we go. I wła śnie z te go punk tu wi dze nia w ni niej szym to -
mie omó wi my 4 Moj. 1-10; 26.

Po cząt ko wo mie li śmy za miar roz wa żyć w tym to mie oko ło po ło -
wy 4 Księ gi Mo jże szo wej, ale to spra wi ło by, że ksią żka ta li czy ła by
oko ło 1000 stron – zbyt du żo jak na tom te go dzie ła. Dla te go po sta no -
wi li śmy omó wić tu taj tyl ko tę część 4 Mo jże szo wej, któ ra do ty czy or -
ga ni za cji no mi nal ne go i praw dzi we go Izra ela cie le sne go, ja ko ty pu or -
ga ni za cji no mi nal ne go i praw dzi we go Izra ela du cho we go, ja ko świę -
tych na ro dów. Tom ten obej mu je więc tyl ko 4 Moj. 1-10; 26. Ozna cza
to, że frag men ty po zo sta łej czę ści 4 Mo jże szo wej zo sta ną omó wio ne
w E 9 oraz w któ rymś to mie po E 10. Sto sow ność omó wie nia 4 Moj.11-
14; 31 w E 9, któ ry bę dzie do ty czył Po słan ni ka Pa ru zji, sta nie się oczy -
wi sta na pod sta wie fak tu, że jest on wie lo krot nie zwią za ny z an ty ty -
pa mi tych roz dzia łów. Je śli Pan po zwo li, jesz cze je den tom tej se rii po -
za E 9 zo sta nie po świę co ny Po słan ni ko wi Pa ru zji, po nie waż bar dzo
wie le in nych wer se tów, a na wet ca łe księ gi, ty picz nie przed sta wia ją
je go dzie ło. Je śli bę dzie to wo lą Pa na, przy naj mniej dwa to my te go
dzie ła bę dą też po świę co ne wy ja śnie niu Księ gi Ob ja wie nia. Ni niej sza
se ria bę dzie za tem li czyć co naj mniej czter na ście to mów.
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Ma my kil ka po wo dów, by tak szcze gó ło wo pi sać na te mat 4 Mo j -
że  szo wej. Jed nym z nich jest na sza ogól na mi sja uzu peł nia nia bi blij -
nych wy ja śnień Po słan ni ka Pa ru zji, tak by zin ter pre to wać te frag -
men ty Bi blii, któ rych wy ja śnie nia on nie po dał lub po dał je dy nie
ogól ni ko wo, by w ten spo sób, dzię ki na sze mu wspól ne mu wy sił ko -
wi ca ła Bi blia na cza sie (Rzym. 15:4) zo sta ła zro zu mia na przez Ko ściół,
za nim opu ści on świat. Zaj mu je my się 4 Mo jże szo wą ta kże dla te go,
by umo żli wić Ko ścio ło wi po zna nie sto sow nych wy da rzeń z hi sto rii
Ko ścio ła, nie zbęd nych ja ko pod sta wa do zba da nia Księ gi Ob ja wie nia;
spo dzie wa my się, że zaj mie my się rów nież 5 Mo jże szo wą (jed nak
mniej szcze gó ło wo), po nie waż te dwie księ gi są ty pem znacz nej czę -
ści te go, co sym bo li zu je Ob ja wie nie. Ta ki zwią zek tych dwóch ksiąg
Mo jże sza do Ob ja wie nia jest po ka za ny przez słup w świąt ni cy naj -
święt szej, przed sta wia ją cy Księ gę Ob ja wie nia, sto ją cy po tej sa mej
stro nie świąt ni cy naj święt szej co dwie na ro żne de ski bę dą ce ty pem
tych ksiąg, przy czym słup sym bo li zu ją cy Ob ja wie nie przy le ga
do środ ko wej jed nej trze ciej sze ro ko ści de ski sym bo li zu ją cej 4 Mo jże -
szo wą. Ta kie usy tu owa nie po ka zu je, że 4 Mo jże szo wa jest jesz cze
bar dziej zwią za na z Ob ja wie niem niż 5 Mo jże szo wa.

Od po wied nie zba da nie tej księ gi wzmoc ni prze ko na nie tych po -
kor nych, ci chych, głod nych, uczci wych i do brych wśród po świę co -
nych, że pew ne cu dow ne głę bie i bo gac twa Bo skiej mą dro ści i wie -
dzy w ty picz ny spo sób zo sta ły ukry te na wła ści wy czas w 4 Księ dze
Mo jże szo wej. Wiel ce po więk szy też ono ich wie dzę i oce nę dla Bo -
skie go cha rak te ru, Sło wa i dzieł. A wszyst ko to przy czy ni się do jesz -
cze więk sze go uwiel bie nia dla Bo ga przez nich oraz przy no sze nia ko -
rzy ści dru gim i sa me mu so bie. Osią gnię cie tych ce lów mię dzy in ny -
mi by ło dą że niem przy świe ca ją cym na pi sa niu tej ksią żki. Wie rzy my,
ze wszy scy, któ rzy bę dą ją czy tać i ba dać, łą czą się z au to rem w mo -
dli twie o osią gnię cie tych za mie rzeń.

Wasz brat i słu ga,
PAUL S.L. JOHN SON

Phi la del phia, Pa., U.S.A.
16 lip ca 1938
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Wa row nym gro dem jest nasz Bóg,
On tar czą dla nas, na szą zbro ją.

Po ma ga prze trwać po śród prób, 
Któ re nas cią gle nie po ko ją.

Tu na nas czy ha sta ry wróg,
On za bił by nas, gdy by mógł.

Ra mio na moc ne ma, po tę żne,
Aż strach od czu wa ser ce mę żne.

Na zie mi nie ma mu rów ne go.

O wła snych si łach pró żny trud,
Los nasz wnet był by prze są dzo ny.

Lecz wal czy za nas, dał Go Bóg,
Ktoś, kto za pew ni nam obro nę.

Spy ta cie: kto to, jak Go zwą?
To Je zus Chry stus, tak, to On. 

Po tę żny wład ca, syn Je ho wy,
On tyl ko wal czyć jest go to wy

I nie ustą pi z po la bi tew ne go.
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ROZ DZIAŁ I

IZ RA ELI CI WIE KU EWAN GE LII
4 Moj. 1; 2; 26.

UWA GI OGÓL NE NA TE MAT IZ RA ELI TÓW WIE KU EWAN GE LII – SZC ZE GÓ ŁY

NA TE MAT IZ RA ELI TÓW WIE KU EWAN GE LII – PY TA NIA BE RE AŃ SKIE

WSZY SCY wie my, że ty picz ne po sta cie są czę sto uży wa ne
do przed sta wie nia ró żnych an ty ty pów. Na przy kład Ezaw

uży ty jest do re pre zen to wa nia dru go rzęd nych klas wy bra nych:
(1) no mi nal ne go cie le sne go Izra ela (Rzym. 9:10-13); (2) no mi -
nal ne go du cho we go Izra ela (Iz. 63:1-6; Abd. 1-21); oraz (3) Wiel -
kiej Kom pa nii (Żyd. 12:16,17). Ja kub to ko lej ny sto sow ny przy -
kład, bę dą cy ty pem (1) praw dzi we go cie le sne go Izra ela (Abd. 10-
18); (2) praw dzi we go du cho we go Izra ela (Rzym. 9:10-13). Za sa -
da ta sto su je się też do żon Ja ku ba – Lei (dzi ka kro wa) i Ra che li
(owca): ta pierw sza przed sta wia (1) no mi nal ny cie le sny Izra el
i je go obiet ni ce; (2) no mi nal ny du cho wy Izra el i je go obiet ni ce;
oraz (3) pew ne sza far skie praw dy i sług sto su ją cych je do roz wi -
ja nia sekt. Ra che la przed sta wia na to miast (1) praw dzi wy cie le -
sny Izra el i je go obiet ni ce; (2) praw dzi wy du cho wy Izra el i je go
obiet ni ce (Ru ty 4:11; Jer. 31:15; Mat 2:18; Ko men ta rze be re ań skie);
oraz (3) pew ne sza far skie praw dy i sług sto su ją cych je do roz wi -
ja nia Ma lucz kie go Stad ka i Wiel kiej Kom pa nii. Przyj mu jąc Leę
i Ra che lę ja ko ty py pew nych prawd i sług od po wied nio sto su -
ją cych je do trze cie go punk tu po da nych po wy żej de fi ni cji,
w 1 Moj. 29:31-30:25; 35:16-18 znaj du je my bar dzo cie ka we rze -
czy. W tej hi sto rii Ja kub re pre zen tu je sług praw dy, przy po mo -
cy Bo skie go Sło wa po wo łu ją cych do ży cia (1 Król. 17:17-24) do -
bre ru chy wśród no mi nal ne go i praw dzi we go lu du Bo że go Wie -
ku Ewan ge lii. Hi sto ria za czy na się po uciecz ce Ja ku ba od Eza wa,
któ ra jest ty pem te go, jak słu dzy Pa na ucie ka li od prze śla dow -



cze go cie le sne go Izra ela w cza sie Żni wa i tuż po Żni wie Wie ku
Ży dow skie go. La ban re pre zen tu je wo dzów, kler wśród no mi nal -
ne go lu du Bo że go, w cza sie Wie ku Ewan ge lii. Tak jak Ja kub
wier nie słu żył La ba no wi, tak praw dzi wi słu dzy Bo ga mię dzy
Żni wa mi słu ży li wo dzom no mi nal ne go du cho we go Izra ela. Jak
Ja kub słu żył La ba no wi za Ra che lę, lecz oszu ka ny naj pierw otrzy -
mał Leę, tak praw dzi wi słu dzy Bo ga spo dzie wa li się, że zo sta ną
przy łą cze ni do prawd i sług sto su ją cych je do praw dzi we go lu -
du Bo że go w ce lu uzy ska nia owo ców w słu żbie, lecz zo sta li
oszu ka ni i przy łą cze ni do prawd i sług sto su ją cych je do bu do -
wa nia sekt dla no mi nal ne go lu du Bo że go, wśród któ re go mie li
zdo by wać owo ce słu żby. Do pie ro póź niej zo sta li przy łą cze ni
do prawd i sług sto su ją cych je do praw dzi we go lu du Bo że go. Te
praw dy i słu dzy po zo sta wa li jed nak nie płod ni, je śli cho dzi
o stwo rze nie owoc ne go ru chu praw dzi we go lu du Bo że go ja ko
ta kie go. Po czą tek ta kie go ru chu (Jó zef) na stą pił do pie ro w ro -
ku 1846, kie dy zo sta ło za koń czo ne oczysz cza nie Świą ty ni. Bil ha
(bo jaź li wa) słu żą ca Ra che li, wy da je się re pre zen to wać chrze ści jań -
skie praw dy, zwią za ne z an ty ty picz ną Ra che lą, oraz sług sto su -
ją cych je do bu do wy dwóch sekt, któ re w du żym stop niu skła -
nia ły się ku spra wom zwią za nym z Ma lucz kim Stad kiem. Zyl pa
(pa da ją ca) przed sta wia na to miast pew ne praw dy i sług sto su ją -
cych je do bu do wy dwóch sekt bli ższych Ma lucz kie mu Stad ku
niż sek ty re pre zen to wa ne przez dzie ci Lei.

(2) Z Leą Ja kub miał sze ściu sy nów i jed ną cór kę; z Bil hą
– dwóch sy nów; z Zyl pą – dwóch sy nów i z Ra che lą – dwóch sy -
nów. Z punk tu wi dze nia Wie ku Ewan ge lii, a nie z punk tu
przed sta wio ne go w 1 Moj. 49, stwier dza my, że hi sto ria po cząt -
ku wszyst kich ru chów, któ re kle ry ka li ści za mie ni li póź niej
na sek ty (z wy jąt kiem an ty ty picz ne go Jó ze fa i Be nia mi na), po -
da na jest w spła dza niu dzie ci Ja ku ba. Ja kub spła dza ją cy dzie ci
re pre zen tu je praw dzi wych sług roz po czy na ją cych pew ne do bre
ru chy pod czas Wie ku Ewan ge lii. Na ro dze nie się je go dzie ci,
z wy jąt kiem Jó ze fa i Be nia mi na, re pre zen tu je na to miast po -
wsta wa nie sek cia rzy i sys te mów z do brych ru chów roz po czę -
tych przez wier nych. Po da je my po ni żej li stę sy nów Ja ku ba,
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w ty pie i an ty ty pie, w chro no lo gicz nej ko lej no ści ich uro dze nia,
dla roz ja śnie nia za rów no ty pu, jak i an ty ty pu:

• Ru ben – Ko ściół gre ko ka to lic ki;
• Sy me on – Ko ściół rzym sko ka to lic ki;
• Le wi – Ko ściół lu te rań ski;
• Ju da – Ko ściół kal wiń ski;
• Dan – Ko ściół bap ty stów;
• Naf ta li – Ko ściół uni ta rian -uni wer sa li stów;
• Gad – Ko ściół epi sko pal ny;
• Aszer – Ko ściół me to dy stycz ny;
• Is sa char – Ko ściół Chrze ści jan;
• Ze bu lon – Ko ściół ad wen ty stów;
• Jó zef – oczysz czo na Świą ty nia, Ma lucz kie Stad ko.
• Be nia min – Wiel ka Kom pa nia;
• Di na – Ko ściół zwo len ni ków To wa rzy stwa.

(3) Z te go punk tu wi dze nia hi sto ria związ ków Ja ku ba z je go
żo na mi, dzieć mi oraz La ba nem po da je hi sto rię pew nych aspek -
tów no mi nal ne go i praw dzi we go Ko ścio ła Wie ku Ewan ge lii.

(4) Cho ciaż spoj rze nie na 13 po ko leń w 4 Moj. 1 i 2 jest
w du żym stop niu zwią za ne z po wy ższym, jest ono nie co od -
mien ne. Jest tak czę ścio wo dla te go, że po ko le nie Le wie go jest
trak to wa ne z cał ko wi cie in ne go punk tu wi dze nia; czę ścio wo
dla te go, że Efra im i Ma nas ses nie by li ani spło dze ni przez Ja ku -
ba, ani uro dze ni przez żad ną z je go żon; a czę ścio wo dla te go,
że Di na w ogó le nie po ja wia się w ob ra zie 4 Moj. By zro zu mieć
wy da rze nia z 4 Moj., mu si my pa mię tać, że zgod nie z od nie sie -
nia mi św. Paw ła do tej księ gi z 1 Kor. 10:1-14 i Żyd. 3:1-4:3, po -
da je nam ona po dwój ny ob raz, co jest rów nież po ka za ne
(1) w dwu krot nym wy mie nie niu, wy li cze niu i po rząd ku po ko -
leń i ich het ma nów (4 Moj. (a) 1:2-46; (b) 2:3-34); (2) w dwu krot -
nym od dzie le niu Le wi tów od Izra eli tów (4 Moj. (a) 1:47-53;
(b) 3:6-13); oraz (3) w dwu krot nym wy mie nie niu słu żby trzech
grup Le wi tów (4 Moj. (a) 3:25,26,31,36,37; (b) 4:4-15,24-28,31-33).
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(5) We dług dru gie go od nie sie nia św. Paw ła księ ga ta ma za -
sto so wa nie do ca łe go Wie ku Ewan ge lii, a we dług pierw sze go
z nich – do koń ców Wie ków, szcze gól nie do koń ca Wie ku
Ewan ge lii. Z pierw sze go punk tu wi dze nia li cze nie dwu na stu
po ko leń w roz dzia łach 1 i 2 jest ty pem opi su ró żnych de no mi -
na cji aż do Ko ścio ła ad wen ty stów i łącz nie z nim. Sło wa do ty -
czą ce sy nów Le wie go przed sta wia ją tym cza so wo uspra wie dli -
wio nych (Le wi tów) oraz po świę co nych (ka pła nów). Twier dzi -
my, że Le wi ci przed sta wia ją tu taj tym cza so wo uspra wie dli wio -
nych w cza sie te go Wie ku ja ko ca ło ści, po nie waż nie by ło wów -
czas Wiel kiej Kom pa nii ja ko kla sy, cho ciaż by ły jed nost ki
(1 Kor. 5:5; 1 Tym. 1:19,20), któ re w zmar twych wsta niu zo sta -
ną umiesz czo ne w Wiel kiej Kom pa nii. Ty py kła dą wy raź ny na -
cisk na obec ność jed no stek z Wiel kiej Kom pa nii do pie ro po ro -
ku 1829 (co wi dać w przy pad ku Głu pich Pa nien i Eli ze usza),
cho ciaż nie by ły one jesz cze wte dy ob ja wio ne ja ko kla sa, co
mia ło swój po czą tek do pie ro w je sie ni 1916. By dać nam dru -
gi an ty ty picz ny za rys, ob raz jest więc miej sca mi po dwój ny.
W dru gim ty picz nym za ry sie 12 po ko leń re pre zen tu je te jed -
nost ki z 12 de no mi na cji, któ re się nie po świę ca ją, lecz czę ścio -
wo za cho wu ją wia rę w okup i spra wie dli wość, two rząc przej -
ścio wy obóz, tj. Obóz łą czą cy czas mię dzy Wie ka mi Ewan ge -
lii i Ty siąc le cia. Sy no wie Le wie go re pre zen tu ją na to miast Ma -
lucz kie Stad ko i Wiel ką Kom pa nię (Mal. 3:2-4). Je śli za po mni -
my o tym po dwój nym ob ra zie, znaj dzie my się na mo rzu bez
ste ru i kom pa su wśród sztor mu i kłę bią cych się fal, szu ka jąc
przy sta ni praw dy od no śnie ty pów Przy byt ku na pu sty ni. Na -
si bra cia z To wa rzy stwa bar dzo błą dzą na te mat Przy byt ku,
tym cza so we go uspra wie dli wie nia itp. (cze go do wo dzi Stra -
żni ca z 1 czerw ca 1920), po nie waż nie do strze ga ją te go po -
dwój ne go ob ra zu i wi dzą tyl ko je den – ten skoń czo ny,
przy koń cu Wie ku.

(6) Zau wa ża my, że w 4 Moj. 1 i 2 ko lej ność po ko leń nie
jest ta ka sa ma jak ko lej ność na ro dzin dzie ci Ja ku ba. Ró żni ca
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ta wy da je się wy ni kać z na stę pu ją cych po wo dów: Chro no lo -
gicz na ko lej ność na ro dzin de no mi na cji oraz ru chów Ma lucz -
kie go Stad ka i Wiel kiej Kom pa nii ja ko ta kich po ka za na jest
w ko lej no ści na ro dzin dzie ci Ja ku ba, na to miast ko lej ność,
w ja kiej 12 po ko leń jest wy mie nio nych w 4 Moj. 1 i 2, wy da -
je się wska zy wać na ko lej ność uży cia, cha rak te ru, zna cze nia
lub związ ku. Co wię cej, w ob ra zie z 4 Moj. 1 i 2 po ja wia ją się
sek ty kon gre ga cjo nal ne i fa na tycz ne, któ rych nie ma
w 1 Moj. 29,30 i 35 – Ko ściół kon gre ga cjo nal ny jest uwzględ -
nio ny w ko ście le kal wiń skim, a sek ty fa na tycz ne po wią za ne
ze wszyst ki mi de no mi na cja mi. Z jed nej stro ny Ma lucz kie
Stad ko i Wiel ka Kom pa nia są w 1 Moj. po ka za ne przez Jó ze -
fa i Be nia mi na; z dru giej – przez Le wie go, w dru gim ob ra zie
z 4 Moj. 1 i 2. Po za gru pą trzech po ko leń od stro ny wschod -
niej oraz gru pą trzech po ko leń od stro ny po łu dnio wej, któ re
wy mie nio ne są w od wrot nej ko lej no ści, nie ma ró żni cy w ko -
lej no ści ich przed sta wie nia w tych dwóch roz dzia łach. Po da -
je my to, co wy da je się nam być ko lej no ścią an ty ty pu dru gie -
go roz dzia łu: (1) Ju da – pre zbi te ria nie; (2) Is sa char – chrze ści -
ja nie; (3) Ze bu lon – ad wen ty ści. Obo zu ją cy po wschod niej
stro nie an ty ty picz ne go Przy byt ku, ja ko swe go głów ne go po -
glą du Bo skie go pla nu bro nią po ję cia Mo cy, pierw sze go przy -
mio tu Bo ga, ja ki zo stał wy raź nie ob ja wio ny. (4) Ru ben – gre -
ko ka to li cy; (5) Sy me on – rzym sko ka to li cy; (6) Gad – epi sko -
pa lia nie. Obo zu ją cy po po łu dnio wej stro nie an ty ty picz ne go
Przy byt ku, ja ko swe go głów ne go po glą du Bo skie go pla nu
bro nią po ję cia Mą dro ści, dru gie go Bo skie go przy mio tu, ja ki
zo stał ob ja wio ny. (7) Efra im – lu te ra nie; (8) Ma nas ses – kon -
gre ga cjo na li ści; (9) Be nia min – sek ty fa na tycz ne. Obo zu ją cy
po za chod niej stro nie an ty ty picz ne go Przy byt ku, ja ko swe go
głów ne go po glą du Bo skie go pla nu bro nią po ję cia Spra wie dli -
wo ści, trze cie go przy mio tu Bo ga, ja ki zo stał ob ja wio ny. (10)
Dan – bap ty ści; (11) Aszer – me to dy ści; (12) Naf ta li – uni ta ria -
nie -uni wer sa li ści. Obo zu ją cy po pół noc nej stro nie an ty ty -
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picz ne go Przy byt ku, ja ko swe go głów ne go po glą du Bo skie -
go pla nu bro nią po ję cia Mi ło ści, czwar te go i ostat nie go przy -
mio tu Bo ga, ja ki zo stał ob ja wio ny. Te czte ry przy mio ty – Moc,
Mą drość, Spra wie dli wość i Mi łość – oraz po do bień stwo
w pew nych na ukach dok try nal nych, or ga ni za cyj nych i prak -
tycz nych wy da ją się być an ty ty pem czte rech sztan da rów
czte rech obo zów dwu na stu po ko leń. Pod po ję ciem sek ty fa na -
tycz ne mię dzy in ny mi ro zu mie my na stę pu ją ce sek ty: kwa -
krów, gru py zie lo no świąt ko we, mor mo nów, le czą cych wia rą
itp. In ny mi sło wy, gru pa ta obej mu je tych, któ rzy są bar dziej
po bu dza ni uczu cia mi niż Sło wem Bo żym. To wła śnie z po wo -
du tej szcze gól nej ce chy Ja kub, typ praw dzi wych sług praw -
dy, nie jest przed sta wio ny ja ko spła dza ją cy typ tych grup
w ob ra zie Be nia mi na w opi sie 1 Moj., cho ciaż Be nia mi ni ci
wy da ją się ich re pre zen to wać w 4 Moj. Są oni roz wi ja ni przez
du cha błę du, nie du cha praw dy, i dla te go nie ma ją za swe go
oj ca an ty ty picz ne go Ja ku ba.

(7) Mo że my ro zu mieć, że het ma ni tych po ko leń (4 Moj. 1:5-18)
w ka żdym przy pad ku re pre zen tu ją wo dzów (nie jed ne go, lecz
wie lu) w ka żdej z tych ró żnych de no mi na cji. Wo dzo wie ci po -
ma ga li oczy wi ście Je zu so wi i Ko ścio ło wi (Mo jże szo wi i Aaro -
no wi) opi sy wać, wy ty czać gra ni ce, okre ślać itp. („li czyć wie że
je go” – Ps. 48:13, tj. opi sy wać naj moc niej sze praw dy, wie że Ko -
ścio ła), ró żne sek ty, któ rych by li wo dza mi. Nie są ni mi re for -
ma to rzy ta cy jak Lu ter, Zwin gli, Hub ma ier itp., któ rzy roz po -
czy na li te ru chy, po nie waż na le żą oni do an ty ty picz ne go Ja ku -
ba, na to miast ci pierw si za mie nia li te ru chy w sek ty.

(8) Z punk tu wi dze nia ob ra zu Wie ku Ewan ge lii 12 po ko -
leń przed sta wia wszyst kich wy zna nio wych chrze ści jan, na to -
miast po ko le nie Le wie go, skła da ją ce się z Le wi tów i ka pła -
nów, przed sta wia tym cza so wo uspra wie dli wio nych i po świę -
co nych. Jak uczył nasz dro gi Pa stor, jest to zu peł nie oczy wi -
ste na pod sta wie (1) za sto so wa nia przez św. Paw ła fak tów
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z 4 Księ gi Mo jże szo wej (Żyd. 3:1-4:3) do wy zna nio we go
chrze ści jań skie go Ko ścio ła w ca łym Wie ku Ewan ge lii; na pod -
sta wie fak tu (2), że pod czas Wie ku Ewan ge lii, aż do cza su
koń ca, nie by ło Le wi tów w zna cze niu Wiel kiej Kom pa nii;
na pod sta wie fak tu (3), że do ro ku 1916 wszyst kie no we stwo -
rze nia by ły trak to wa ne przez Bo ga ja ko Ka pła ni, a więc
(4) przed koń cem Wie ku an ty ty picz ny mi Le wi ta mi by li tym -
cza so wo uspra wie dli wie ni wie rzą cy, po nie waż oprócz Ka -
pła nów tyl ko oni wy ko ny wa li słu żbę na rzecz Świą ty ni. Za -
tem to, co po da ne jest o Le wi tach w po cząt ko wych roz dzia -
łach 4 Mo jże szo wej, ma po dwój ne za sto so wa nie: (1) do tym -
cza so wo uspra wie dli wio nych przez ca ły Wiek; oraz (2)
do Wiel kiej Kom pa nii pod ko niec te go Wie ku. Tyl ko z tych
dwóch punk tów wi dze nia je ste śmy w sta nie zhar mo ni zo wać
z jed nej stro ny sło wa św. Paw ła z 1 Kor. 10:1-14 z Żyd. 3:1-4:2,
a z dru giej stro ny – ty picz ne fak ty z 4 Moj. na te mat Le wi tów
z hi sto rią praw dzi we go i no mi nal ne go ko ścio ła Ewan ge lii:
(1) w cza sie te go Wie ku oraz (2) przy koń cu te go Wie ku. On
Słu ga miał za tem ra cję w Cie niach Przy byt ku, ucząc, iż Le wi ci
re pre zen tu ją uspra wie dli wio nych wie rzą cych ja ko ró żnych
od po świę co nych wie rzą cych; miał ra cję ucząc w Stra żni cach
po cząw szy od 1907 ro ku, że Le wi ci są ty pem Wiel kiej Kom -
pa nii; miał też ra cję ucząc w to mie VI, że dla ce lów Ty siąc le -
cia Le wi ci są ty pem Sta ro żyt nych God nych itd., po nie waż
wy da rze nia 4 Księ gi Mo jże szo wej nie wąt pli wie są ta kże ty -
pem spraw Ty siąc le cia. Tyl ko wą skie spoj rze nie, po mi ja ją ce
pew ne wer se ty, fak ty i zdro wy roz są dek, skła nia nie któ rych
z lu du praw dy do za prze cza nia, że Le wi ci ob ra zu ją ta kże
tym cza so wo uspra wie dli wio nych.

(9) Pod wy ra że niem „we dług do mów oj ców ich” (4 Moj.
1:2,18 itp.) ro zu mie my ró żne po dzia ły ist nie ją ce w ka żdej de -
no mi na cji. Dla przy kła du, jest wie le sekt me to dy stycz nych,
ta kich jak Me to dy stycz na Epi sko pal na Pół noc, Me to dy stycz -
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ne Epi sko pal ne Po łu dnie, Me to dy ści We sleya itp. itd. Po wo -
dem, dla któ re go w ten spo sób ro zu mie my to wy ra że nie, jest
to, że rów no le głe wy ra że nie od no szą ce się do Le wi tów
(4 Moj. 3:15,20 itd.) do ty czy ró żnych po dzia łów w ka żdej
z trzech grup Le wi tów, któ rych an ty ty py w po sta ci Wiel kiej
Kom pa nii są obec nie zu peł nie oczy wi ste ja ko po dzia ły wśród
jej ró żnych grup.

(10) W dwu na stu po ko le niach ja ko zdol nych do woj ny li -
czo no tyl ko tych od dwu dzie ste go ro ku ży cia. Jest to ilu stra cją
te go, że w ka żdej de no mi na cji chrze ści jań stwa Pan uzna je
za peł nych człon ków ró żnych de no mi na cji tyl ko tych, któ rzy
są do sta tecz nie doj rza li w wie dzy i cha rak te rze, by bro nić
swych wła snych sek ciar skich dok tryn i ata ko wać dok try ny
prze ciw ne. Mę żczyź ni nie re pre zen tu ją w an ty ty pie sa mych
mę żczyzn, lecz mę żczyzn i ko bie ty, któ rzy są do sta tecz nie doj -
rza li, by wal czyć w in te re sie swych de no mi na cji.

(11) Pu blicz ne ze bra nie i li cze nie ca łe go zgro ma dze nia
przez Mo jże sza, Aaro na itp. (4 Moj. 1:18) re pre zen tu je, jak
Chry stus, Ko ściół oraz wo dzo wie de no mi na cji przez ca ły Wiek
Ewan ge lii opi su ją itd. ró żne de no mi na cje oraz ich po szcze -
gól ne sek ty w pu blicz ny spo sób w ca łym chrze ści jań stwie,
zwra ca jąc uwa gę wszyst kich wy znaw ców chrze ści jań stwa,
szcze gól nie wier nych, oraz tak kie ru jąc wa run ka mi, by ka żdy
za jął swe de no mi na cyj ne i sek ciar skie sta no wi sko („po da wa li
swo je po cho dze nie”). Naj pierw sta ło się tak wśród gre ko ka to -
li ków (an ty ty picz ny Ru ben; 4 Moj. 1:20,21), na po cząt ku Wie -
ku Ewan ge lii, a na stęp nie ob ję ło rzym sko ka to li ków (an ty ty -
picz ne go Sy me ona; 4 Moj. 1:22,23). Póź niej wy mie nie ni są epi -
sko pa lia nie (an ty ty picz ny Gad) – nie w ce lu po ka za nia ko lej -
no ści chro no lo gicz nej, lecz związ ku du cho we go w dok try nie,
or ga ni za cji i prak ty ce z gre ko i rzym sko ka to li ka mi. Po dob nie
jest w po zo sta łych de no mi na cjach, któ rych ty pa mi są po zo sta -
łe po ko le nia: w ko lej no ści pre zen ta cji ich ty pów w po zo sta łej
czę ści te go roz dzia łu po da na jest nie ty le chro no lo gicz na ko lej -
ność ich po wsta wa nia, co ko lej ność ich zna cze nia i związ ku
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w dok try nie, or ga ni za cji i prak ty ce, któ ra wy zna cza ko lej ność
pre zen ta cji ich ty pów.

(12) Zu peł nie oczy wi ste jest, dla cze go an ty ty picz ni Le wi ci
(4 Moj. 1:47-49), czy to ja ko (1) tym cza so wo uspra wie dli wie ni,
czy ja ko (2) Wiel ka Kom pa nia, nie mo gli być opi sa ni (po li cze -
ni) wśród nie uspra wie dli wio nych i nie po świę co nych sek cia rzy.
Po wo dem, dla któ re go tym cza so wo uspra wie dli wie ni lub
Wiel ka Kom pa nia nie są uję ci w praw dzi wym opi sie ta kich sek -
cia rzy jest to, że na le żą oni do zu peł nie in nych klas.

(13) Sztan da ry po ko leń oraz zna ki ro do we (4 Moj. 2:2 itp.)
są ty pem de no mi na cyj nych wie rzeń i sek ciar skich wy znań
wia ry – mie sza ni ną praw dy i błę du w de no mi na cyj nych i sek -
ciar skich dok try nach, sta tu tach i prak ty kach (Ps. 74:4). Izra eli -
ci obo zu ją cy obok swych sztan da rów i zna ków ro do wych re -
pre zen tu ją de no mi na cyj nych i sek ciar skich wo jow ni ków gro -
ma dzą cych się wo kół swych wie rzeń i wy znań wia ry, go to -
wych do sym bo licz nej wal ki na ich rzecz. Sztan dar, znak ro do -
wy mo że ta kże re pre zen to wać czy stą praw dę (Iz. 62:10 itp.).
An ty ty picz ni Le wi ci ani nie mie li, ani nie ma ją wal czyć o de -
no mi na cyj ne wie rze nia ani sek ciar skie wy zna nia wia ry. Mie li
i ma ją być go to wi do słu żby praw dzi we mu Ko ścio ło wi i no mi -
nal ne mu lu do wi Bo że mu. W ka żdym sym bo licz nym mar szu,
tzn. w ogól nych do świad cze niach po stę pu w wie dzy, cha rak -
te rze i słu żbie ze stro ny praw dzi we go i no mi nal ne go lu du Pa -
na, mie li i ma ją po ma gać mu w po stę po wa niu aż do koń ca je -
go do świad czeń. Mie li i ma ją bro nić (obo zu jąc wo kół Przy byt -
ku) praw dzi we go Ko ścio ła. In ni pró bu ją cy słu żyć w ten spo sób
do zna ją sym bo licz nej śmier ci – odłą cze nia od no mi nal ne go
lu du Bo że go (4 Moj. 1:50-53). Ja kże zna mien ną ty picz ną hi sto -
rię czę ści no mi nal ne go lu du Bo że go pod wzglę dem or ga ni za -
cyj nym znaj du je my w tych dwóch roz dzia łach!

(14) Po wy żej prze ana li zo wa li śmy Izra eli tów Wie ku Ewan -
ge lii ja ko skła da ją cych się z dwu na stu grup, tj. de no mi na cji.
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Punkt wi dze nia po ka za ny w na ro dze niu pierw szych dzie -
się ciu sy nów Ja ku ba w 1 Moj. 29 i 30 oraz w dwu na stu po ko -
le niach z 4 Moj. 1 i 2 do ty czy dzie się ciu i dwu na stu grup, de -
no mi na cji, bez wska zy wa nia na ja kie kol wiek szcze gól ne po -
dzia ły w ka żdej z tych grup, de no mi na cji. Te dwa frag men -
ty Bi blii przed sta wia ją de no mi na cje chrze ści jań stwa ja ko ogól -
ne gru py roz wi nię te w tej licz bie, bez po da wa nia szcze gó ło -
wych po dzia łów, z któ rych mia ły się one skła dać w skoń czo -
nym ob ra zie. Cho dzi więc o po czą tek i roz wój tych ogól nych
grup, z po mi nię ciem ja kich kol wiek póź niej szych po dzia łów
wśród nich. Na to miast w 4 Moj. 26 przed sta wio ny jest in ny
punkt wi dze nia. Tu taj po ka za ny jest skoń czo ny ob raz Izra eli -
tów Wie ku Ewan ge lii. Ten skoń czo ny ob raz po ka zu je, jak
przy koń cu Wie ku ka żda z tych de no mi na cji mia ła skła dać się
z dwóch lub więk szej licz by sekt (jak wy ka że my, po dzia ły
wśród bap ty stów są po mi nię te w skoń czo nym ob ra zie), a na -
stęp nie, jak nie któ re z tych sekt mia ły być da lej dzie lo ne
na jesz cze mniej sze gru py. Ob ra zy ró żnią się za tem od sie bie,
po nie waż 1 Moj. 29 i 30 oraz 4 Moj. 1 i 2 po da ją opis ogól ny,
na to miast ob raz z 4 Moj. 26 po da je szcze gó ły na te mat sekt
dwu na stu de no mi na cji chrze ści jań stwa. Pa mię ta jąc o tym
roz ró żnie niu, prze ko na my się, że an ty ty py 4 Moj. 26 są nie
tyl ko bar dzo ja sne, lecz swy mi licz ny mi szcze gó ła mi do wo dzą
rów nież, że na sze ro zu mie nie 1 Moj. 29 i 30 oraz 4 Moj.
1 i 2 jest wła ści we.

(15) Wy ra że nie „po tej pla dze” (w.1) wska zu je, że an ty ty -
picz ne li cze nie: opi sy wa nie, okre śla nie, wy ty cza nie gra nic itd.
de no mi na cji z 4 Moj. 26 mia ło na stą pić po trze cim – po łą cze -
nio wym, zjed no cze nio wym prze sie wa niu [tzw. kom bi na cjo -
ni zmie – przy pis tł.], trwa ją cym od 1891 do 1894 ro ku. Wer set
ten do wo dzi więc, że to an ty ty picz ne li cze nie na le ży do koń -
ca Wie ku. Mo ab (od oj ca) zwy kle wy da je się przed sta wiać
upar tych, głów nych prze sie wa czy (5 Moj. 23:3; 1 Moj. 19:30-38.
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Am mon jest ty pem kle ry ka łów). Po la Mo abu (w.3) wy da ją
się przed sta wiać sta łe miej sca ak tyw no ści upar tych prze -
sie wa czy, co z pew no ścią oka zu je się być praw dą w krę -
gach sek ciar skich w praw dzie i po za nią. Jor dan re pre zen -
tu je tu taj na ro dy chrze ści jań stwa, a Je ry cho – ko ściół no mi -
nal ny. An ty typ wer se tu 3 wy da je się być na stę pu ją cy: Je zus
ja ko Wy ko naw ca dla Bo ga (Mo jżesz) oraz kla sa Chry stu sa
(Ele azar) ja ko Naj wy ższy Ka płan Świa ta, bli sko zwią za ny
z na ro da mi chrze ści jań stwa (Jor da nem) oraz ko ścio łem no -
mi nal nym (Je ry cho), ak tyw ny w sto sun ku do trwa łych
miejsc (pól) upar tych prze sie wa czy (Mo abu), opi su je, wy ty -
cza gra ni ce, okre śla itd. ró żne de no mi na cje oraz ich ko lej ne
po dzia ły pod ko niec Wie ku. Jak już za uwa ży li śmy, Ru ben
(syn, pa trzeć, spe ku lo wać!) przed sta wia Ko ściół gre ko ka to lic -
ki, któ ry jest bar dzo spe ku la tyw ny. Z Ru be na po wsta ły czte -
ry po dzia ły (w.5,6), bę dą ce ty pem czte rech po dzia łów Ko -
ścio ła gre ko ka to lic kie go, orien tal ne go. Cha noch (na uka) re -
pre zen tu je ne sto riań ską część Ko ścio ła grec kie go; Pa lu (cu -
dow ny) – część gre ko ka to lic ką Ko ścio ła, pod pa triar chą Kon -
stan ty no po la, zwy kle i dla pod kre śle nia na zy wa ją ce go sie -
bie Ko ścio łem gre ko ka to lic kim; Che sron (kwit ną cy) – sy ryj -
ską, or to dok syj ną część Ko ścio ła gre ko ka to lic kie go; Kar mi
(wi niarz) – kop tyj ską część Ko ścio ła gre ko ka to lic kie go. Zau -
wa ża my (w.7), że przy dru gim li cze niu w po ko le niu Ru be -
na by ło 43 730 wo jow ni ków, pod czas gdy przy pierw szym
ich licz ba wy no si ła 46 500 (4 Moj. 1:21). Jest to ilu stra cją fak -
tu, że pod ko niec Wie ku bę dzie sto sun ko wo mniej gre ko ka -
to li ków zdol nych do obro ny swych wła snych po glą dów niż
we wcze śniej szym okre sie te go Ko ścio ła, gdy był on jesz cze
nie po dzie lo ny. Eliab (mój Bóg jest Oj cem), syn Pa lu (w.8),
wy da je się przed sta wiać sło wiań ski dział tej czę ści Ko ścio -
ła gre ko ka to lic kie go, któ ra dla pod kre śle nia uży wa tej na -
zwy. Je go trzej sy no wie: Ne mu el (dzień Bo ga), Da tan (wio sna)
oraz Abi ram (mój Oj ciec jest wy so ki, wiel ki; w.9) przy dru gim
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li cze niu – lecz nie za wsze, np. przy bun cie Ko re go, Da ta -
na i Abi ra ma (4 Moj. 16) – wy da ją się ko lej no przed sta wiać
ro syj ską, ru muń ską i buł gar ską część sło wiań skie go Ko ścio -
ła gre ko ka to lic kie go. Jak mo żna za uwa żyć, po mi nię ty jest tu
Ko ściół ju go sło wiań ski. Jest to wy ni kiem fak tu, że na wio -
snę 1914 ro ku do szło do unii mię dzy Ko ścio łem rzym sko ka -
to lic kim a Ser bią, co do pro wa dzi ło do za mor do wa nia ar cy -
księ cia Au strii i w ten spo sób sta ło się bez po śred nią przy czy -
ną woj ny świa to wej. Wy buch woj ny zo stał więc po prze -
dzo ny peł ną unią Rzy mu i Ser bii. Ta kie za cho wa nie się Ser -
bii by ło wy star cza ją ce, by usu nąć ją ze spo łecz no ści gre ko -
ka to lic kiej, w któ rej do tąd się znaj do wa ła.

(16) Na stęp nie po da ne są licz by i po dzia ły po ko le nia Sy -
me ona (uwa żny; w.12-14). Jak już za uwa ży li śmy, Sy me on re -
pre zen tu je Ko ściół rzym sko ka to lic ki. Je go pię ciu sy nów: Ne -
mu el (dzień Bo ga), Ja min (pra wa rę ka), Ja chin (utwier dzo ny), Ze -
rach (świt) oraz Szaul (po żą da ny) wy da ją się być ty pem Ko -
ścio ła ka to lic kie go ja ko ko ścio ła pań stwo we go, ko lej no w na -
stę pu ją cych kra jach Eu ro py: Pol sce, Au strii, Niem czech, Ju -
go sła wii i Hisz pa nii. Rzym sko ka to lic ki Ko ściół Fran cji, Włoch
itd. nie jest po ka za ny w tym ty pie, po nie waż w cza sie Pa ru -
zji i na po cząt ku Epi fa nii nie by ło w tych kra jach praw nej
unii ko ścio ła i pań stwa. Ne mu el i Ze rach wła ści wie mo gą
ob ra zo wać ko lej no pol ski i ju go sło wiań ski Ko ściół ka to lic ki,
po nie waż stał się on ko ścio łem pań stwo wym w Pol sce w cza -
sie dnia Bo ga, Dnia Po msty, a w Ju go sła wii stał się ta kim
w Świ cie Ty siąc le cia. Au striac ki Ko ściół ka to lic ki od wie ków
jest pra wą rę ką (Ja min) Rzy mu. Rzym jest moc no utwier -
dzo ny (Ja chin) w Niem czech, a hisz pań ski Ko ściół ka to lic ki
z pew no ścią jest wiel ce po żą da ny i do ce nia ny przez Rzym.
Licz ba Sy me oni tów w cza sie dru gie go spi su (22 200; w.14)
by ła znacz nie ni ższa niż pod czas pierw sze go (59 300; 4 Moj.
1:23), co wska zu je na fakt, że Ko ściół rzym sko ka to lic ki po sia -

18 Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego



da obec nie od po wied nio mniej chęt nych do obro ny go ja ko
ko ścio ła pań stwo we go, niż by ło to we wcze śniej szej epo ce.

(17) Gad (gro ma da), typ Ko ścio ła epi sko pal ne go, jest po da -
ny ja ko na stęp ny (w.15-18). Z Ga da po wsta ło sie dem grup:
Se fon (pół noc) od po wia da bry tyj skie mu Ko ścio ło wi epi sko -
pal ne mu; Chag gi (uro czy sty) – ka na dyj skie mu Ko ścio ło wi epi -
sko pal ne mu; Szu ni (chrząk nię cie) – in dyj skie mu Ko ścio ło wi
epi sko pal ne mu; Ozni (uwa żny) – au stra lij skie mu Ko ścio ło wi
epi sko pal ne mu; Eri (czuj ny) – no wo ze landz kie mu Ko ścio ło -
wi epi sko pal ne mu; Arod (spa dek, ob ni że nie) – po łu dnio wo -
afry kań skie mu Ko ścio ło wi epi sko pal ne mu; a Are li (bo ha te ro -
wie) – ame ry kań skie mu Ko ścio ło wi epi sko pal ne mu. Dru gie li -
cze nie (w.18) po ka za ło mniej szą licz bę Ga dy tów (40 500) niż
pierw sze (45 650; 4 Moj. 1:25), co wska zu je na to, że obec nych
wo jow ni ków epi sko pa lia ni zmu jest od po wied nio mniej niż
po przed nio.

(18) Jak za uwa ży li śmy, Ju da (wy chwa la ny), re pre zen tu je
Ko ściół kal wiń ski. Er (stróż) i Onan (sil ny; w.19) przed sta wia -
ją ko lej no au striac kich kal wi ni stów i fran cu skich hu ge no tów,
któ rzy zo sta li cał ko wi cie znisz cze ni przez ka to li ków, i to
przy uży ciu si ły. Sze la (proś ba, pe ty cja; w.20) wy da je się re pre -
zen to wać nie miec kich kal wi ni stów, zwy kle zwa nych re for -
mo wa ny mi, któ rzy za wsze szu ka li łask u rzą du; Pe res (wy łom)
– bry tyj skich kal wi ni stów, któ rzy z pew no ścią do ko na li wiel -
kie go wy ło mu prze ciw ko Rzy mo wi; na to miast Ze rach (świt)
– kon ty nen tal nych kal wi ni stów, in nych niż nie miec cy, któ rzy
wszę dzie tam, gdzie dzia ła li, wpro wa dza li no wą epo kę
pod wzglę dem re li gij nym i po li tycz nym. Tak jak Pe res miał
dwóch sy nów (w.21) – Che sro na (kwit ną cy) oraz Cha mu la
(oca lo ny), tak bry tyj scy kal wi ni ści roz wi nę li dwie kal wiń skie
gru py te go Ko ścio ła: ame ry kań ską i ka na dyj ską. Przy dru gim
li cze niu Ju da miał więk szą licz bę wo jow ni ków (76 500; w.22)
niż przy pierw szym (74 600; 4 Moj. 1:27), co jest ty pem fak tu,
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że kal wi ni ści, pre zbi te ria nie pro por cjo nal nie po więk szy li gro -
no zdol nych do obro ny ich wy zna nia.

(19) An ty ty picz ny Is sa char (wy na jem, wy po ży cze nie) to de no -
mi na cja Chrze ści jan, Uczniów (w.23). Z tej de no mi na cji po wsta -
ły czte ry gru py: Pół noc na Gru pa Li be ral na, an ty ty picz ny To la
(ro bak); Pół noc na Gru pa Kon ser wa tyw na, an ty ty picz ny Pua
(mie siąc); Po łu dnio wa Gru pa Li be ral na, an ty ty picz ny Ja szub (on
po wra ca); oraz Po łu dnio wa Gru pa Kon ser wa tyw na, an ty ty picz -
ny Szim ron (straż). Po dob nie do Ju dy, Is sa char był licz niej szy
przy dru gim spi sie (w.25) niż przy pierw szym (4 Moj. 1:29),
co wska zu je na fakt, że wśród Chrze ści jan znaj du je się obec nie
od po wied nio wię cej wo jow ni ków niż w cza sach mi nio nych.

(20) An ty ty picz ny Ze bu lon (miesz ka nie) to de no mi na cja ad -
wen ty stów, skła da ją ca się z trzech po dzia łów: Ad wen ty stów
Po wtór ne go Przyj ścia (Se cond Ad ven ti sts), Ad wen ty stów Dnia
Siód me go (Se venth Day Ad ven ti sts) oraz Ko ścio ła Ad wen ty stów
Bo żych (Church of God Ad ven ti sts), bę dą cych ko lej no an ty ty pa -
mi (w.26) Se re da (strach), Elo na (dąb, sil ny) oraz Ja chle ela (on ma
na dzie ję w Bo gu). Ta kże Ze bu lon był licz niej szy przy dru gim spi -
sie (w.27) niż przy pierw szym, wska zu jąc na fakt, że ad wen ty -
ści od po wied nio po więk szy li licz bę swych wo jow ni ków.

(21) Ko ściół kon gre ga cjo nal ny to an ty ty picz ny Ma nas ses (za -
po mnia ny). Ma chir (han dlarz; w.29) re pre zen tu je an giel skich kon -
gre ga cjo na li stów, za nim od dzie li li się oni od in nych grup. By li to
pierw si kon gre ga cjo na li ści. Gi le ad (ska li sty) przed sta wia an giel -
skich kon gre ga cjo na li stów, któ rzy od dzie li li się od in nych grup,
szcze gól nie od pre zbi te rian. Wśród nich po wsta li (w.30) wa lij scy
kon gre ga cjo na li ści, an ty ty picz ny Je zer (on po ma ga); szkoc cy kon -
gre ga cjo na li ści, an ty ty picz ny Che lek (dział, część); oce anicz ni kon -
gre ga cjo na li ści (w.31), an ty ty picz ny Asriel (Bóg wią że); ka na dyj scy
kon gre ga cjo na li ści, an ty ty picz ny Sze chem (ra mię); au stra lij scy
kon gre ga cjo na li ści (w.32), an ty ty picz ny Sze mi da (on zna mo je
imię); oraz ame ry kań scy kon gre ga cjo na li ści, an ty ty picz ny Che fer
(za ru mie nio ny). Se lof chad (bo le sna ra na) re pre zen tu je kon gre ga -
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cjo na lizm prak ty ko wa ny w de no mi na cjach po za de no mi na cją
kon gre ga cjo nal ną, za da ją cy jej bo le sną ra nę swy mi od mien ny mi
po glą da mi (w.33). Jest pięć de no mi na cji, któ re czę ścio wo prak ty -
ku ją kon gre ga cjo nal ną for mę rzą dze nia się ko ścio ła: lu te ra nie,
an ty ty picz na Ma chla (tań czą ca); bap ty ści, an ty ty picz na Noa (wę -
dru ją ca); Chrze ści ja nie, Ucznio wie, an ty ty picz na Cho gla (ku ro pa -
twa); ad wen ty ści, an ty ty picz na Mil ka (kró lo wa), oraz uni ta ria nie -
-uni wer sa li ści, an ty ty picz na Tir sa (ra dość, ucie cha). Ta kże Ma nas -
ses był licz niej szy przy dru gim spi sie (52 700; w.34) niż przy pierw -
szym (32 200; 4 Moj. 1:35), co ma ta kie sa mo ty picz ne zna cze nie,
jak w po dob nych wy żej wspo mnia nych przy pad kach.

(22) Ko ściół lu te rań ski to an ty ty picz ny Efra im (po dwój nie
owoc ny; w.35); tak jak je go typ, skła da się on z trzech wiel kich
grup: nie miec kie go Ko ścio ła lu te rań skie go, an ty ty picz ne go
Szu te la cha (za siew, plan ta cja); skan dy naw skie go Ko ścio ła lu te -
rań skie go, an ty ty picz ne go Be che ra (pier wo rod ny, pier wia stek,
pier wo ci ny); oraz ame ry kań skie go Ko ścio ła lu te rań skie go, an ty -
ty picz ne go Ta cha na (obo zo wi sko). Eran (czuj ny), syn Szu te la -
cha (w.36), wy da je się przed sta wiać lu te ran kra jów bał tyc kich,
któ rzy zo sta li roz wi nię ci bez po śred nio przez nie miec kich lu te -
ran, któ rych sta no wi li więk szość. Przy dru gim li cze niu Efra im
był mniej licz ny (32 500; w.37) niż pod czas pierw sze go
(40 500; 4 Moj. 1:33), co jest ty pem fak tu, że licz ba je go wo jow -
ni ków zo sta ła od po wied nio zmniej szo na.

(23) An ty ty picz ny Be nia min (syn pra wej rę ki) to sek ty fa na -
tycz ne. Skła da ją się one (w.38) z mor mo nów, an ty ty picz ne go
Be li (znisz cze nie); kwa krów, an ty ty picz ne go Aszbe li (myśl Bo ga);
Lu du Świę to ści, an ty ty picz ne go Achi ra ma (mój brat jest wy so -
ki); grup zie lo no świąt ko wych, an ty ty picz ne go Sze fu fa ma (wąż;
w.39); oraz le czą cych wia rą, an ty ty picz ne go Chu fa ma (ukry ty).
Mor mo ni skła da ją się z dwóch grup: bri gha mi stów [Bri gha mi -
tes, od za ło ży cie la Bri gha ma Youn ga – przy pis tł.] oraz świę tych
dni ostat nich [Lat ter Day Sa ints, ofi cjal na na zwa te go Ko ścio ła
– przy pis tł.], bę dą cych ko lej no an ty ty pa mi Ar da (po to mek wład -
ców) oraz Na ama na (przy jem ny). W cza sie dru gie go spi su Be nia -
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min był bar dziej licz ny (45 600; w.41) niż w cza sie pierw sze go
(35 400; 4 Moj. 1:37).

(24) Jak już się do wie dzie li śmy, Dan (sę dzia) ob ra zu je de no -
mi na cję bap ty stów. By po ka zać fakt, że wszy scy oni, bez wzglę -
du na ich odłam, kła dą szcze gól ny na cisk tyl ko na jed ną dok -
try nę – za nu rze nie do ro słych wie rzą cych – po da ny jest tyl ko
je den po dział Da ni tów: Szu cham (gra barz, tzn. ten, któ ry grze -
bie umar łych, tj. w gro bie wod nym). Ta kże Dan był bar dziej
licz ny w cza sie dru gie go spi su (64 400; w.43) niż w cza sie
pierw sze go (62 700; 4 Moj. 1:39).

(25) Aszer (szczę śli wy) jest ty pem Ko ścio ła me to dy stów. Me -
to dy ści skła da ją się z trzech grup: me to dy ści kal wiń scy, an ty ty -
picz ny Jim na (po wo dze nie; w.44); me to dy ści We sleya, an ty ty picz -
ny Jisz wa (rów ny, wy rów na ny); oraz me to dy ści epi sko pal ni, an ty -
ty picz ny Be ria (dar). Me to dy stycz ny Ko ściół epi sko pal ny jest po -
dzie lo ny na dwie gru py: Me to dy stycz ny Epi sko pal ny Ko ściół
Pół no cy, an ty ty picz ny Che ber (to wa rzysz) oraz Me to dy stycz ny
Epi sko pal ny Ko ściół Po łu dnia, an ty ty picz ny Mal kiel (mój król jest
Bo giem). Sa rach (księ żnicz ka), cór ka Asze ra, wy da je się przed sta -
wiać Uświę co nych [Sanc ti fi ca tio ni sts – ruch głów nie wśród ko -
biet, któ re uwa ża ły, że w ma łżeń stwie na le ży żyć w ce li ba cie
– przy pis tł.], Per fek cjo ni stów, roz rzu co nych po wszyst kich gru -
pach me to dy stów i nie two rzą cych żad nej wła snej od dziel nej
gru py. W dru gim spi sie Aszer rów nież był bar dziej licz ny (53 400;
w.47) niż w pierw szym (41 500; 4 Moj. 1:41).

(26) Naf ta li (wal czą cy; w.48) re pre zen tu je uni ta rian w sze ro -
kim zna cze niu te go ter mi nu, nie tyl ko tych, któ rzy w Sta nach
Zjed no czo nych na zy wa ni są uni ta ria na mi. Czte ry po dzia ły Naf -
ta li tów przed sta wia ją czte ry gru py chrze ści jan, któ re wie rzą
w jed ność Bo ga w prze ci wień stwie do try ni tar skie go po glą du
o Bo gu. Są ni mi: współ cze śni aria nie, an ty ty picz ny Jach se el (Bóg
roz dzie la); so cy nia nie, an ty ty picz ny Gu ni (chro nio ny); sek ta, któ -
ra w Ame ry ce na zy wa sie bie uni ta ria na mi, an ty ty picz ny Je ser
(for ma, kształt); oraz uni wer sa li ści, an ty ty picz ny Szil lem (za pła -
ta). Naf ta li był mniej licz ny w cza sie dru gie go spi su (45 400;
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w.50) niż w cza sie pierw sze go (53 400; 4 Moj. 1:43), co jest ty pem
fak tu, że obec nie jest od po wied nio mniej wo jow ni ków wy zna -
nia uni ta rian niż po przed nio.

(27) Ktoś mógł by po wie dzieć, że po wy ższe uwa gi na te mat
Izra eli tów Wie ku Ewan ge lii to czy sta spe ku la cja. Ta cy za po mi -
na ją jed nak, że w Żyd. 3:7-4:13 Apo stoł Pa weł bez po śred nio na -
ucza, że no mi nal ny i praw dzi wy cie le sny Izra el jest ty pem no -
mi nal ne go i praw dzi we go Izra ela du cho we go. Wy ko rzy sta nie
przez nie go w ty pie i an ty ty pie pię ciu prze sie wań (1 Kor. 10:1-
14) do wo dzi, że do ty czy to ta kże Żniw. Nie jest więc spe ku lo wa -
niem, lecz fak tem na ucza nym przez Bi blię, że w 4 Mo jże szo wej
Izra el jest ty pem praw dzi we go i no mi nal ne go lu du Bo że go Wie -
ku Ewan ge lii. Sko ro Izra el z Wie ku Ży dow skie go skła dał się
z dwu na stu po ko leń, sko ro Izra el Wie ku Ty siąc le cia bę dzie skła -
dał się z dwu na stu po ko leń (Mat. 19:28), i sko ro praw dzi wy
Izra el Wie ku Ewan ge lii skła da się z dwu na stu du cho wych po -
ko leń, dla cze go no mi nal ni Izra eli ci Wie ku Ewan ge lii nie mie li -
by się skła dać z dwu na stu po ko leń – dwu na stu de no mi na cji
chrze ści jań stwa? Nie za prze czal nym fak tem jest to, że tak jak
w cie le snym Izra elu by ło dwa na ście i tyl ko dwa na ście po ko leń
nie le wic kich, tak w Izra elu du cho wym jest dwa na ście i tyl ko
dwa na ście de no mi na cji, po nie waż Le wi ci i Ka pła ni Wie ku
Ewan ge lii nie są de no mi na cją. Fakt, że 4 Moj. 26:1-50 po da je nam
dal sze po dzia ły dwu na stu po ko leń, któ re – jak wi dzi my – do -
kład nie od po wia da ją ko lej nym po dzia łom dwu na stu de no mi -
na cji chrze ści jań stwa, to na stęp ny do wód na to, że na sze ro zu -
mie nie te go te ma tu nie jest spe ku la cją, lecz bi blij ną, roz sąd ną
i zgod ną z fak ta mi praw dą, za któ rą od daj my chwa łę Oj cu Świa -
tło ści ja ko jej Daw cy.

PY TA NIA
(1) Jak ty picz ne po sta cie są czę sto uży wa ne? – po daj i wy ja śnij

czte ry ta kie przy kła dy. W ja ki spo sób Ja kub, Lea i Ra che la są ty picz -
nie uży ci w 1 Moj. 29:31-30:25; 35:16-18? Kie dy za czy na się ta hi sto -
ria? Ko go re pre zen tu je La ban i Ja kub w re la cji do La ba na? Cze go ty -
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pem jest słu że nie przez Ja ku ba za Ra che lę i oszu ka nie go przez da -
nie mu Lei, a cze go ty pem jest otrzy ma nie przez nie go póź niej Ra che -
li? Ja kie są an ty ty py Bil hy i Zyl py? 

(2) Ile dzie ci miał Ja kub z ka żdą ze swych czte rech żon? Ja ki jest
an ty typ na Wiek Ewan ge lii spła dza nia przez Ja ku ba dzie ci i ro dze -
nia ich przez je go żo ny z wy jąt kiem Ra che li? Cze go ty pem jest spło -
dze nie i na ro dze nie się dzie ci Ra che li? Ja kie są imio na 13 dzie ci Ja ku -
ba i co one re pre zen tu ją?

(3) Ja ki jest z te go punk tu wi dze nia an ty typ te go ty pu?

(4) Po rów naj i skon tra stuj spoj rze nie z 1 Moj. 29:31-30:25
oraz 35:16-18 z 4 Moj. 1 i 2 – ja kie trzy szcze gó ły je ró żnią? Ja kie trzy
my śli po ka zu ją po dwój ny ob raz 4 Mo jże szo wej?

(5) Ja ka jest ró żni ca mię dzy punk ta mi wi dze nia z 1 Kor. 10:1-14
a Żyd. 3:7-4:11? Cze go ty pem z punk tu wi dze nia ob ra zu Wie ku
Ewan ge lii jest li cze nie 12 po ko leń oraz po ko le nia Le wie go
w 4 Moj. 1 i 2? Dla cze go z te go punk tu wi dze nia Le wi ci nie przed sta -
wia ją Wiel kiej Kom pa nii – kie dy, we dług ty pów i pro roctw, Wiel ka
Kom pa nia za czę ła wy raź nie być wi docz na ja ko jed nost ki, a kie dy ja -
ko kla sa? Co te ty py ob ra zu ją na okres przej ścio wy? Dla cze go nie mo -
że my za po mnieć o tych dwóch ob ra zach? 

(6) Ja ka ró żni ca jest po ka za na w ko lej no ści po tom ków Ja ku ba
w 1 i 4 Mo jże szo wej i z cze go ona wy ni ka? Ja ka in na ró żni ca wy stę -
pu je w tych opi sach, je śli cho dzi o an ty ty py? Ja ka ró żni ca w ko lej -
no ści po ko leń wy stę pu je mię dzy 4 Moj. 1 i 2? Ja kie gru py po ko leń
obo zo wa ły ko lej no po wschod niej, po łu dnio wej, za chod niej i pół -
noc nej stro nie Przy byt ku i co one przed sta wia ją? Ja kich głów nych
my śli Bo skie go pla nu bro nią w an ty ty pie po szcze gól ne gru py? Co
przed sta wia ją sztan da ry tych czte rech grup po ko leń? Kto jest an ty -
ty pem Be nia mi ni tów i czym się oni ce chu ją? Dla cze go Ja kub nie jest
przed sta wio ny w 1 Moj. 35 ja ko spła dza ją cy ich typ? 

(7) Ko go re pre zen tu ją het ma ni 12 po ko leń i czym zaj mo wa ły się
ich an ty ty py? Cze go ty pem jest li cze nie? Kim by ły, a kim nie by ły an -
ty ty py tych 12 het ma nów? 

(8) Ko go przed sta wia 12 po ko leń i po ko le nie Le wie go z punk tu
wi dze nia ob ra zu Wie ku Ewan ge lii? Ja kie czte ry rze czy to po twier dza -
ją? Ja kie po dwój ne za sto so wa nie ma ją ty picz ni Le wi ci? Co to po -
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dwój ne za sto so wa nie nam umo żli wia? Kto i gdzie uczył o tym po -
dwój nym ob ra zie? Ja kie trze cie za sto so wa nie po dał?

(9) Co i dla cze go ro zu mie my pod wy ra że niem „we dług do mów
oj ców ich”? 

(10) Cze go ilu stra cją jest to, że li czo no tyl ko tych od dwu dzie ste -
go ro ku ży cia? Cze go ty pem jest li cze nie sa mych mę żczyzn? 

(11) Co re pre zen tu je ze bra nie i li cze nie zgro ma dze nia przez Mo -
jże sza? W ja kich dwóch de no mi na cjach mia ło to naj pierw miej sce?
Co ozna cza, że li cze nie po ko leń w ty pie i an ty ty pie nie jest w chro -
no lo gicz nej ko lej no ści? Dla cze go an ty ty picz ne po ko le nia zo sta ły po -
gru po wa ne tak, jak po ka zu ją to ty py?

(12) Dla cze go Le wi ci w ty pie i an ty ty pie nie zo sta li „po li cze ni”
z po zo sta ły mi po ko le nia mi?

(13) Cze go ty pem są sztan da ry po ko leń i zna ki ro do we oraz obo -
zu ją cy obok nich Izra eli ci? Co jesz cze mo że re pre zen to wać sztan dar,
znak ro do wy? O co nie ma ją wal czyć an ty ty picz ni Le wi ci, a do cze -
go ma ją być go to wi? Co dzia ło się w ty pie i an ty ty pie z Izra eli tą,
któ ry wtrą cał się do słu żby Le wi tów? Pod ja kim wzglę dem an ty ty -
picz ny Izra el jest przed sta wio ny w ty pach 4 Moj. 1 i 2? 

(14) Ja ki jest punkt wi dze nia na de no mi na cje chrze ści jań stwa
w 1 Moj. 29 i 30 oraz 4 Moj. 1 i 2? Ja ki jest punkt wi dze nia 4 Moj. 26
i czym się one ró żnią? W czym po mo że nam to roz ró żnie nie?

(15) Kie dy mia ło na stą pić an ty ty picz ne li cze nie z 4 Moj. 26 i co
na to wska zu je? Co przed sta wia ją Mo ab i Am mon? Co przed sta wia -
ją po la Mo abu, Jor dan i Je ry cho? Ja ki jest an ty typ 4 Moj. 26:3? Cze -
go ty pem są Ru be ni ci i ko go re pre zen tu ją ko lej no czte rej sy no wie Ru -
be na? Cze go ilu stra cją jest fakt, że licz ba Ru be ni tów spa dła? Ko go
przed sta wia Eliab, syn Pa lu, i je go trzej sy no wie? Dla cze go Ko ściół
Ser bii jest po mi nię ty w tym ob ra zie? 

(16) Ko go re pre zen tu je po ko le nie Sy me ona oraz je go pię ciu sy -
nów? Dla cze go rzym sko ka to lic ki Ko ściół Fran cji, Włoch itp. nie jest
po ka za ny w tym ty pie? Jak po twier dza ją to fak ty? Na co wska zu je ni -
ższa licz ba Sy me oni tów?

(17) Ko go ty pem jest po ko le nie Ga da, ile miał on sy nów i ko go
oni przed sta wia ją? Na co wska zu je mniej sza licz ba Ga dy tów? 
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(18) Ko go re pre zen tu je po ko le nie Ju dy oraz je go pię ciu sy nów?
Ko go ty pem są dwaj sy no wie Pe re sa? Cze go ty pem jest więk sza licz -
ba wo jow ni ków Ju dy?

(19) Ko go przed sta wia po ko le nie Is sa cha ra i je go pię ciu sy nów?
Na co wska zu je więk sza licz ba Is sa cha ra?

(20) Ko go przed sta wia po ko le nie Ze bu lo na i je go trzej sy no wie?
Na co wska zu je więk sza licz ba Ze bu lo na? 

(21) Ko go re pre zen tu je po ko le nie Ma nas se sa oraz Ma chir i Gi le -
ad? Ko go przed sta wia sze ściu sy nów Gi le ada? Co re pre zen tu je Se lof -
chad i je go pięć có rek? Ja kie jest ty picz ne zna cze nie więk szej licz by
po ko le nia Ma nas se sa?

(22) Ko go przed sta wia po ko le nie Efra ima i je go trzej sy no wie?
Ko go przed sta wia je go wnuk? Cze go ty pem jest mniej sza licz ba
Efra ima?

(23) Ko go przed sta wia po ko le nie Be nia mi na oraz je go pię ciu sy -
nów i dwóch wnu ków? Co jest po ka za ne w więk szej licz bie Be nia -
mi ni tów?

(24) Ko go ob ra zu je po ko le nie Da na oraz fakt, że miał on tyl ko jed -
ne go sy na? Co jest po ka za ne przez więk szą licz bę Da ni tów?

(25) Ko go ty pem jest po ko le nie Asze ra i kto jest po ka za ny w je -
go trzech sy nach, jed nej cór ce i dwóch wnu kach? Co przed sta wia
więk sza licz ba Asze ra?

(26) Ko go re pre zen tu je po ko le nie Naf ta lie go oraz je go czte rech
sy nów? Cze go ilu stra cją jest mniej sza licz ba Naf ta lie go?

(27) Ja kich sześć fak tów do wo dzi, że po wy ższe uwa gi nie są spe -
ku lo wa niem, lecz bi blij ną na uką? Do cze go po win na po bu dzić nas
zna jo mość tych prawd?
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ROZ DZIAŁ II

LE WI CI WIE KU EWAN GE LII
4 Moj. 3; 4

OGÓL NE UWA GI NA TE MAT LE WI TÓW WIE KU EWAN GE LII – GER SZO NI CI

– KE HA TY CI – ME RA RI CI – NA KRY WA NIE NA CZYŃ I SPRZĘ TÓW

– PY TA NIA BE RE AŃ SKIE

WPO PRZED NIM roz dzia le po da li śmy krót ką ana li zę ty pu
i an ty ty pu 4 Moj. 1,2 i 26. Stwier dzi li śmy, że roz dzia ły te

po da ją ty picz ną hi sto rię or ga ni za cji ko ścio ła no mi nal ne go w je -
go dwu na stu ogól nych po dzia łach de no mi na cyj nych, a roz -
dział pierw szy trak tu je też nie co o Le wi tach Wie ku Ewan ge lii
– tym cza so wo uspra wie dli wio nych wie rzą cych. Roz dzia ły te
bę dą też mia ły an ty ty py na Epi fa nię i Ty siąc le cie. Li cze nie lu dzi
w ich po ko le niach wy da je się przed sta wiać opi sy wa nie de no -
mi na cji ja ko ta kich i wy ty cza nie ich gra nic. To, że sym bo licz -
nym zna cze niem li cze nia jest opi sy wa nie i wy ty cza nie gra nic
wy da je się być oczy wi ste z Ps. 48:13: „Okrą żcie Sy jon; po licz -
cie [opisz cie i wy tycz cie gra ni ce] wie że je go [głów ne i naj moc niej -
sze praw dy]”. Z ta kie go punk tu wi dze nia pierw szych dzie -
sięć roz dzia łów 4 Mo jże szo wej po da je ty picz ną hi sto rię głów -
nych dzia łań or ga ni za cyj nych no mi nal ne go i praw dzi we go
lu du Bo że go w cza sie Wie ku Ewan ge lii, a ta kże pod czas Pa ru -
zji, Epi fa nii i Ty siąc le cia.

(2) Obec nie pra gnie my zba dać w ty pie i an ty ty pie
4 Moj. 3:1-51 w od nie sie niu do ob ra zu Wie ku Ewan ge lii, któ ry jest
punk tem wi dze nia Żyd. 3:1-4:3. Ob raz pa ru zyj ny (1 Kor. 10:1-
14), a szcze gól nie epi fa nicz ny (Mal. 3:2,3), ró żni się od ob ra zu
Wie ku Ewan ge lii. W ob ra zie Wie ku Ewan ge lii wszyst kie no we
stwo rze nia by ły Ka pła na mi. W cza sie Pa ru zji, któ ra by ła okre -
sem przej ścio wym mię dzy Wie kiem Ewan ge lii a Epi fa nią, bar -
dziej bun tow ni cze no we stwo rze nia (wi dzia ne z Bo skie go, nie
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z na sze go punk tu wi dze nia) za czę ły sta wać się an ty ty picz ny -
mi Le wi ta mi, co mo żna za uwa żyć na pod sta wie an ty ty pu Ko -
ra cha i to wa rzy szą cych mu 250 Le wi tów. Cho ciaż Bóg był
świa do my ich praw dzi we go cha rak te ru ja ko Wiel kiej Kom pa -
nii, tych bar dziej ule głych z nich przez ca łą Pa ru zję trak to wał
ja ko Ka pła nów; w Epi fa nii zaś Wiel ka Kom pa nia z na sze go
punk tu wi dze nia zo sta ła ob ja wio na ja ko an ty ty picz ni Le wi ci.
Z dru giej stro ny tym cza so wo uspra wie dli wie ni przez ca ły
Wiek Ewan ge lii aż do Epi fa nii to an ty ty picz ni Le wi ci. To oni są
„po ga na mi” – szcze gól ną kla są wśród nie po świę co nych, nie -
obrze za nych – sym bo licz ny mi po ga na mi, któ rzy swo je sta no -
wi sko przed Pa nem w cza sie Wie ku Ewan ge lii ma ją na an ty -
ty picz nym Dzie dziń cu (Obj. 11:2). Aby nasz te mat był zro zu -
mia ły, w tym roz dzia le ogra ni czy my na sze roz wa ża nia tyl ko
do ob ra zu Wie ku Ewan ge lii, in ne ob ra zy po zo sta wia jąc
do póź niej sze go zba da nia.

(3) Gdy Mo jżesz i Aaron wy stę pu ją w 4 Moj. ra zem, Mo jżesz
zwy kle przed sta wia na sze go Pa na, a Aaron Ma lucz kie Stad ko
(4 Moj. 12:1-15; zob. Ko men ta rze be re ań skie). Ta ki jest punkt wi dze -
nia 4 Moj. 3:1. W pew nych kon tek stach Mo jżesz cza sa mi jest ty -
pem Za ko nu, a cza sa mi Je zu sa; Aaron na to miast nie kie dy przed -
sta wia Je zu sa, a nie kie dy Je zu sa i Ko ściół, a sy no wie Aaro -
na – Ko ściół. Je śli w 3 i 4 Mo jże szo wej Mo jżesz nie jest wy mie -
nio ny, a Aaron i je go sy no wie wy mie nie ni są ra zem – bez po da -
wa nia imion sy nów – Aaron z re gu ły jest ty pem Je zu sa, a je go
sy no wie – Ko ścio ła. Je śli jed nak sy no wie są wy mie nie ni z imie -
nia, Aaron za zwy czaj ob ra zu je ca łe go Chry stu sa, Gło wę i Cia ło,
Nadab (upar ty, sa mo wol ny) – człon ków kla sy wtó rej śmier ci w Pa -
ru zji, Abi hu (on jest mo im Oj cem) – człon ków kla sy wtó rej śmier -
ci w Epi fa nii ja ko wo dzów Wiel kiej Kom pa nii (T.119, Uwa ga;
TP ‘77, 72, Uwa ga I). Gdy typ do ty czy Żni wa Wie ku Ży dow skie -
go, Ele azar (po tę żny po moc nik lub Bóg jest po moc ni kiem) przed sta -
wia wszyst kich dwu na stu Apo sto łów (któ rych opie ce nasz Pan
po wie rzył praw dę i ca ły Ko ściół; 4 Moj. 4:16; Mat. 16:19; 18:18;
Obj. 12:1), a szcze gól nie Apo sto ła Paw ła (4 Moj. 19:3-7; T.110),
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choć nie wy łącz nie, po nie waż po zo sta li Apo sto ło wie ta kże wska -
zy wa li Ko ścio ło wi na wier ność Sta ro żyt nych God nych. Na Żni -
wo Wie ku Ewan ge lii Ele azar przed sta wia na sze go Pa sto ra, któ -
re mu – ja ko „one mu Słu dze” – po wie rzo no opie kę nad Ko ścio -
łem i praw dą (4 Moj. 4:16; 16:36-40; Mat. 24:45-47; Łuk. 12:43-46;
1 Kor. 10:5-10). Na Wiek Ewan ge lii Ita mar (po le palm) re pre zen -
tu je głów nych „dru go rzęd nych pro ro ków” – gwiaz dy, któ re
ko lej no wy stę po wa ły ja ko szcze gól ni na uczy cie le i wo dzo wie,
zwłasz cza kie ru ją cy pra cą tym cza so wo uspra wie dli wio nych.
Na okres Epi fa nii jest on ty pem jej po słan ni ka (2 Moj. 38:21;
4 Moj. 4:28,33; 7:8). Szcze gól na słu żba dwu na stu Apo sto łów,
„one go Słu gi” oraz po zo sta łych dru go rzęd nych pro ro ków, któ -
rzy są człon ka mi gwiezd ny mi, po ka za na jest w wy ra że niu „Ele -
azar i Ita mar peł ni li słu żbę ka płań ską przed ob li czem [w spo -
sób wi docz ny] Aaro na [Je zu sa i Ko ścio ła], oj ca swe go”
(4 Moj. 3:4). Fakt, że Nadab i Abi hu nie mie li dzie ci, wska zu je
na to, że nikt z człon ków kla sy wtó rej śmier ci nie bę dzie po now -
nie przy ję ty do Ma lucz kie go Stad ka (Żyd. 10:26-31; 12: 16,17).
W ten spo sób 4 Moj. 3:1-4 w krót ko ści po da je ja ko ob raz Wie ku
Ewan ge lii ty picz ny opis dzia łań Je zu sa ja ko Ad mi ni stra to ra (Mo -
jże sza), Je zu sa i Ko ścio ła ja ko Ka pła nów (Aaro na), człon ków
wtó rej śmier ci (Nada ba), Wiel kiej Kom pa nii (Abi hu), dwu na stu
Apo sto łów i „one go Słu gi” (Ele aza ra) oraz po zo sta łych człon ków
gwiezd nych ja ko dru go rzęd nych pro ro ków (Ita ma ra).

(4) W 4 Moj. 3:5-10 Mo jżesz jest ty pem na sze go Pa na ja ko
Na miest ni ka Je ho wy (nie ja ko Naj wy ższe go Ka pła na Ko ścio -
ła), ad mi ni stru ją ce go za rzą dze nia mi Je ho wy. W tym frag men -
cie Aaron przed sta wia zwy kle Je zu sa ja ko Naj wy ższe go Ka -
pła na Ko ścio ła, a je go sy no wie – Ko ściół ja ko pod ka pła nów.
Dla te go w tym frag men cie Je ho wa zwra ca się do Mo jże sza ja -
ko Swe go ad mi ni stra to ra. Frag ment ten przed sta wia za kres
słu żby an ty ty picz nych Ka pła nów i Le wi tów. Z punk tu wi -
dze nia ob ra zu Wie ku Ewan ge lii wer set 6 po ka zu je, w ja ki
spo sób Pan Je zus, ja ko Ad mi ni stra tor Je ho wy, wpro wa dzał
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tym cza so wo uspra wie dli wio nych (po ko le nie Le wie go) do ich
urzę do wej słu żby przez po bu dza nie w nich po ku ty przed Bo -
giem i wia ry w na sze go Pa na Je zu sa, czy niąc ich an ty ty picz -
ny mi Le wi ta mi. Ja ko ta cy, zo sta li oni po sta wie ni przed Gło wą
i Cia łem (Aaro nem) ja ko słu dzy do wspie ra nia ich w ka płań -
skiej słu żbie. Ta kie po sta wie nie ich przed an ty ty picz nym
Aaro nem ozna cza ło, że otrzy ma li nie zbęd ne na uki i roz wój
cha rak te ru przy go to wu ją cy ich do tej słu żby. Wer set 7 wska -
zu je, że ich słu żba mia ła po ma gać za rów no an ty ty picz ne mu
ka płań stwu, jak i ca łe mu no mi nal ne mu lu do wi Bo że mu (ca -
łe mu zgro ma dze niu), gdy ci dru dzy mie li zaj mo wać się słu żbą
na rzecz Bo ga (przed na mio tem zgro ma dze nia). Wy ra że nie
„wy ko nu jąc słu żbę przy byt ku” ozna cza, że w związ ku z an ty -
ty picz nym Przy byt kiem tym cza so wo uspra wie dli wie ni mie li
wy ko ny wać pra cę sług, a nie skła dać ofia ry. W wer se cie 8 Le -
wi tom na ka za no dbać o wszyst kie sprzę ty przy byt ku, po nie -
waż wer se ty 25,26,31,36 i 37 te go roz dzia łu do wo dzą, że ich
słu żba do ty czy ła ka żde go sprzę tu na le żą ce go do przy byt ku
i ka żdej je go czę ści. Jest to ilu stra cją te go, że tym cza so wo
uspra wie dli wie ni mie li wy ko ny wać pew ną słu żbę zwią za ną
ze wszyst ki mi na uka mi, prak ty ka mi, hi sto rią i dzie ła mi praw -
dzi we go Ko ścio ła, słu żąc w ten spo sób Ka pła nom i no mi nal -
ne mu lu do wi Bo że mu. Wer set 9 po ka zu je, że są oni zu peł nie
od dzie le ni od świa ta wy zna nio wych chrze ści jan („cał ko wi cie
od da ni”) w ce lu słu że nia ka płań stwu w in te re sie lu du. Je śli
więc kto kol wiek z tym cza so wo uspra wie dli wio nych prze sta -
wał słu żyć w ten spo sób, je go tym cza so we uspra wie dli wie nie
wy ga sa ło, po nie waż an ty ty pa mi „cał ko wi cie od da nych” Aaro -
no wi i je go sy nom mo gli być tyl ko ci w peł ni od da ni Je zu so -
wi i Ko ścio ło wi. Ja ko Ad mi ni stra tor Bo ga, Je zus przy dzie lił
(w.10) So bie, ja ko Głów ne mu Ka pła no wi, oraz Swym człon -
kom, ja ko pod ka pła nom, słu żbę ofia ro wa nia, któ rą ka żdy czło -
nek ka płań stwa ma peł nić zgod nie z in struk cja mi Bo ga, udzie -
lo ny mi Je zu so wi ja ko Je go Ad mi ni stra to ro wi. Kto kol wiek nie -
bę dą cy Ka pła nem (ob cy) od wa żył by się peł nić słu żbę Ka pła -
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na, miał stra cić swe praw dzi we sta no wi sko przed Bo giem.
Gdy by więc tym cza so wo uspra wie dli wio ny od wa żył się peł -
nić słu żbę Ka pła na, stra cił by uspra wie dli wie nie tym cza so we
i w ten spo sób prze stał być an ty ty picz nym Le wi tą, tak jak an -
ty ty picz ny Izra eli ta w ta kim przy pad ku prze stał by być człon -
kiem no mi nal ne go lu du Bo że go.

(5) Wer se ty 11-13 po ka zu ją zwią zek po ko le nia Le wie go
z Je ho wą. W peł nym, oży wio nym zna cze niu ter mi nów uży -
tych w tym frag men cie, w an ty ty pie ma to za sto so wa nie
do Ma lucz kie go Stad ka i Wiel kiej Kom pa nii – ja ko an ty ty picz -
ne go po ko le nia Le wie go obec nie, a ta kże do Ma lucz kie go Stad -
ka, Sta ro żyt nych God nych, Wiel kiej Kom pa nii i Mło do cia nych
God nych – ja ko an ty ty picz ne go po ko le nia Le wie go w Ty siąc -
le ciu. Le wi ci, o któ rych tu taj mo wa, ja ko ty py w ogól nym zna -
cze niu mo gą być jed nak od nie sie ni ta kże do Le wi tów Wie ku
Ewan ge lii – tym cza so wo uspra wie dli wio nych, po nie waż są
oni tym cza so wo po mi ja ni w cza sie, kie dy Je ho wa nisz czy no -
we stwo rze nia (pier wo rod nych z lu dzi) i czło wie czeń stwo
(pier wo rod nych ze zwie rząt) człon ków kla sy wtó rej śmier ci.
Za tem za rów no Ma lucz kie Stad ko, jak i uspra wie dli wie ni zo -
sta li prze zna cze ni przez Bo ga do Je go słu żby (w.13). Nie po -
win ni śmy jed nak ro zu mieć, że w an ty ty pie pier wo rod ni zo sta -
li po mi nię ci, a po świę ce ni i tym cza so wo uspra wie dli wie ni
wzię ci na ich miej sce. W an ty ty pie pier wo rod ni i po ko le nie Le -
wie go tak na praw dę są ty mi sa my mi oso ba mi. Te dwie gru py
osób w ty pach re pre zen tu ją je dy nie dwa ró żne aspek ty tych sa -
mych osób w an ty ty pie. I tak, je ste śmy pier wo rod ny mi z te go
punk tu wi dze nia, że wcho dzi my do Bo żej ro dzi ny przed świa -
tem. An ty ty picz nym po ko le niem Le wie go sta je my się z te go
punk tu wi dze nia, że je ste śmy odłą cze ni dla Bo ga w związ ku
z dzie łem po jed na nia. Bo gu upodo ba ło się wy ko rzy stać dwie
wy żej wspo mnia ne gru py ty picz nych osób do przed sta wie nia
tych dwóch aspek tów tych sa mych jed no stek (w.12).
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(6) Wer se ty 14-21: W tym frag men cie, w ob ra zie Wie ku
Ewan ge lii, Je ho wa po le ca na sze mu Pa nu opi sać i zor ga ni zo wać
ró żne gru py wśród tym cza so wo uspra wie dli wio nych. Wy ra że -
nie „do my oj ców ich” do ty czy trzech ogól nych grup Le wi tów
ja ko po tom ków Ger szo na, Ke ha ta i Me ra rie go; na to miast wy -
ra że nie „we dług fa mi lii ich” od no si się do dal szych po dzia łów
tych grup. Le wi ci mo gli słu żyć do pie ro w wie ku 30 lat
(4 Moj. 4:3,23,30), co ilu stru je fakt, że urzę do wą pra cę tym cza -
so wo uspra wie dli wio nych mo gli wy ko ny wać je dy nie ci, któ -
rzy by li od po wied nio przy go to wa ni. Li czo no jed nak wszyst -
kich mę żczyzn od mie sią ca wzwyż, co jest ty pem fak tu, że
Pan opi sy wał i gru po wał za rów no nie doj rza łych, jak i doj rza -
łych tym cza so wo uspra wie dli wio nych. Przez ca ły Wiek Ewan -
ge lii, po przez od no śne na uki i od po wied nie wy ko rzy sty wa nie
lub nie wy ko rzy sty wa nie uspra wie dli wio nych, nasz Pan li czył
– opi sy wał i gru po wał – ich ja ko doj rza łych lub nie doj rza łych
do tej słu żby (w.16). Jak w przy pad ku Le wi tów ty picz nych, tak
w przy pad ku an ty ty picz nych, są trzy ogól ne ich po dzia ły. Do -
ty czy to ta kże Le wi tów Wie ku Ewan ge lii – tym cza so wo uspra -
wie dli wio nych (w.17). Na pod sta wie fak tu, że Ke ha ty ci nie
otrzy ma li żad nych wo zów (or ga ni za cji) do swej pra cy, lecz
dźwi ga li cię ża ry na ra mio nach (4 Moj. 7:9), oraz na pod sta wie
ty picz nej słu żby, ja ką wy ko ny wa li (w.31), wnio sku je my, że
an ty ty picz ni Ke ha ty ci (Ke hat, sprzy mie rze niec) Wie ku Ewan ge -
lii to ci uspra wie dli wie ni, któ rzy przy więk szej lub mniej szej
po mo cy in nych Le wi tów przez swe ba da nia, pi sma i wy kła dy
in dy wi du al nie słu ży li ka płań stwu i no mi nal ne mu lu do wi Bo -
że mu in for ma cja mi na te mat Bi blii i Ko ścio ła. Na pod sta wie
fak tu, że Me ra ri ci (Me ra ri, gorz kość, go rycz) po sia da li czte ry wo -
zy (or ga ni za cje) do po mo cy w ich słu żbie (4 Moj. 7:8) oraz
na pod sta wie kon kret nych czę ści przy byt ku, któ re zo sta ły po -
wie rzo ne ich opie ce (w.36,37), wnio sku je my, że an ty ty picz ny -
mi Me ra ri ta mi Wie ku Ewan ge lii są ci uspra wie dli wie ni, któ rzy
z po mo cą in nych Le wi tów słu ży li ka płań stwu i no mi nal ne -
mu lu do wi Bo że mu w związ ku z or ga ni za cja mi re dak cyj ny mi
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i wy daw ni czy mi, przez re da go wa nie i wy da wa nie Bi blii oraz
in nej sto sow nej li te ra tu ry re li gij nej. Na pod sta wie fak tu, że
Ger szo ni ci (Ger szon, ob cy tam) po sia da li dwa wo zy (or ga ni za cje)
do po mo cy przy ich pra cy oraz na pod sta wie kon kret nych
czę ści przy byt ku, ja kie by ły po wie rzo ne ich opie ce, wnio sku -
je my, że an ty ty picz ny mi Ger szo ni ta mi Wie ku Ewan ge lii są ci
uspra wie dli wie ni, któ rzy przy wspar ciu in nych Le wi tów słu -
ży li Ka pła nom i no mi nal ne mu lu do wi Bo że mu w związ ku
z or ga ni za cja mi dusz pa ster ski mi, ewan ge li za cyj ny mi i mi syj -
ny mi. Praw dzi wość de fi ni cji tych trzech grup Le wi tów Wie ku
Ewan ge lii sta nie się bar dziej oczy wi sta, gdy w dal szej czę ści
roz dzia łu roz wa ży my słu żbę ich ty pów i zro zu mie my jej an ty -
ty picz ne zna cze nie. W cza sie Wie ku Ewan ge lii nasz Pan do ko -
nał oczy wi ście opi su i wy dzie le nia wy żej wspo mnia nych
trzech grup an ty ty picz nych Le wi tów i przy dzie lił do usług
na rzecz an ty ty picz ne go Przy byt ku pew ne przy go to wa ne,
tym cza so wo uspra wie dli wio ne jed nost ki.

(7) W wer se cie 18 po da ne są dwa ko lej ne po dzia ły Ger szo -
ni tów – Lib ni (bia ły, wol ny) i Szi mei (słyn ny). Ro zu mie my, że an -
ty ty picz ny mi Lib ni ta mi Wie ku Ewan ge lii są ci tym cza so wo
uspra wie dli wie ni, któ rzy wraz ze swy mi po moc ni ka mi by li
du chow ny mi mi syj ny mi i ewan ge li za cyj ny mi (1) pi sa rza mi
(Je chiel, Bóg ży je), (2) mów ca mi (Ze tam, oliw ka) oraz (3) dzia ła -
cza mi świec ki mi (Jo el, Je ho wa jest Bo giem), dą żą cy mi do na wró -
ce nia grzesz ni ków i po gan; od po wia da ją oni trzem gru pom
Lib ni tów (1 Kron. 23:8). Ger szo ni ta mi Szi me ita mi Wie ku Ewan -
ge lii są ci tym cza so wo uspra wie dli wie ni, któ rzy wraz ze swy -
mi po moc ni ka mi sta ra li się udzie lać na uk re li gij nych ja ko pa -
sto rzy – (1) du chow ni pi sa rze na te mat spra wie dli we go ży cia
i po świę ce nia (Ha ran, gó ral), (2) du chow ni mów cy na te mat
spra wie dli we go ży cia i po świę ce nia (Cha zjel, prze wi dzia ny przez
Bo ga) oraz (3) dzia ła cze świec cy, star si itp. (Sze lo mit, po ko jo -
wość), co od po wia da trzem gru pom Szi me itów (1 Kron. 23:9).
W na szych de fi ni cjach mó wi my o mi sjo na rzach i ewan ge li -
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stach wraz z ich po moc ni ka mi oraz pa sto rach wraz z ich po moc ni -
ka mi itp. Po wód te go jest na stę pu ją cy: Zo sta li po li cze ni wszy -
scy Le wi ci od mie sią ca wzwyż, ale urzę do wą słu żbę mie li przy -
wi lej peł nić tyl ko ci w wie ku od 30 do 50 lat (4 Moj. 4:3,23,30).
Słu żą cy Le wi ci przed sta wia ją mi sjo na rzy, ewan ge li stów, pa sto -
rów, dzia ła czy świec kich, uczo nych, au to rów, wy kła dow ców,
na uczy cie li, re dak to rów i wy daw ców. Uspra wie dli wie ni, któ -
rzy nie by li wy star cza ją co doj rza li do tych spraw, lecz po ma -
ga li swym doj rza łym bra ciom w ich pra cy, są po ka za ni przez
Le wi tów po ni żej 30 ro ku ży cia. Ci uspra wie dli wie ni, któ rzy
prze sta li dzia łać ja ko mi sjo na rze, ewan ge li ści, pa sto rzy, dzia -
ła cze świec cy, ucze ni, au to rzy, wy kła dow cy, na uczy cie le, re -
dak to rzy i wy daw cy są po ka za ni przez tych Le wi tów, któ rzy
prze kro czy li pięć dzie sią ty rok ży cia i któ rzy z te go po wo du
prze sta li peł nić urzę do wą słu żbę Le wi tów. 

(8) W wer se cie 19 po da ne są czte ry dal sze po dzia ły Ke ha -
ty tów: Am ram (wy so ki lud), Ishar (oli wa), He bron (przy jaźń)
oraz Uz ziel (moc Bo ga). Le wi ci Am ra mi ci skła da li się wy łącz nie
z po tom ków Mo jże sza, po nie waż je dy nym in nym sy nem Am -
ra ma był Aaron, któ re go po tom ko wie zo sta li ka pła na mi
(1 Kron. 23:13-17). Po nie waż ka pła ni by li wzię ci z Ke ha ty tów
Am ra mi tów, Ke ha ty ci – ja ko bli żej spo krew nie ni z ka pła na mi
– by li naj wy ższą z trzech grup Le wi tów, na to miast Am ra mi ci
– ja ko naj bli żsi krew ni ka pła nów – by li naj wy ższą gru pą wśród
Ke ha ty tów, a więc Am ra mi ci by li naj wy ższą gru pą wśród Le -
wi tów. Jest to ty pem fak tu, że an ty ty picz ni Am ra mi ci Wie ku
Ewan ge lii mie li wy ko ny wać słu żbę bar dziej bli ską słu żbie ka -
płań skiej (nie bę dą cą jed nak słu żbą ka pła nów) niż ja kie kol -
wiek in ne gru py uspra wie dli wio nych i że mia ła ona być bar -
dziej po moc na dla Ma lucz kie go Stad ka niż słu żba ja kiej kol wiek
in nej gru py uspra wie dli wio nych.

(9) Am ra mi ci skła da li się z dwóch ro dzin: Ger szo mi tów
[for ma Ger szom bę dzie uży wa na na ozna cze nie sy na Mo jże sza,
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a Ger szon – sy na Le wie go – przy pis tł.] i Elie ze ry tów. Ja ka gru -
pa uspra wie dli wio nych wy ko ny wa ła naj bar dziej po ży tecz ną
słu żbę dla Ka pła nów? Od po wia da my: ci ucze ni, któ rzy do -
star cza li bez po śred nich ję zy ko wych po mo cy bi blij nych – an ty -
ty picz ni Am ra mi ci. To oni (nie bę dą cy an ty ty pem Mo jże sza;
Ps. 99:6) za cho wa li Bi blię i słu ży li w za kre sie do bo ru jej słów.
Nie któ rzy z pi sa rzy, któ rych wy mie ni my ja ko an ty ty picz nych
Le wi tów, nie wąt pli wie by li no wy mi stwo rze nia mi, co szcze gól -
nie do ty czy tych z nich, któ rzy pi sa li w la tach 1874 do 1914, po -
nie waż na le że li oni do an ty ty pów dwu na stu szpie gów. Pierw -
szą ich gru pą, od po wia da ją cą po tom kom Mo jże sza z Ger szo -
ma (1 Kron. 23:14-16), są kry ty cy tek stu, któ rzy przy go to wy wa -
li kry tycz ne re cen zje he braj skich, chal dej skich i grec kich ory -
gi na łów Pi sma Świę te go oraz ich ró żnych sta ro żyt nych wer sji,
ta cy jak Ori gen (w III w.); Erazm, Ste phens i Beza (w XVI w.);
Wal ton (w XVII w.); Mills, Ben tley, Ben gal, We tste in i Gries -
bach (w XVIII w.); oraz Gins berg, Lach mann, Ti schen dorf, Tre -
gel les, We st cott i Hort (w XIX w.).

(10) Dru ga gru pa an ty ty picz nych Am ra mi tów, od po wia da -
ją ca po tom kom Mo jże sza z Elie ze ra (1 Kron. 23:15-17), skła da
się z wie lu ko lej nych po dzia łów, z któ rych wszyst kie słu ży ły
do bo ro wi słów Bi blii: (1) he braj scy, chal dej scy i grec cy lek sy -
ko gra fo wie Sta re go i No we go Te sta men tu, ta cy jak Ge se nius,
Fu erst, Tre gel les, Da vid son, Da vies, Young, Brown i Strong,
któ rym za wdzię cza my lek sy ko ny he braj skie go i chal dej skie go
Sta re go Te sta men tu, przy czym sze ściu ostat nich opar ło swe
lek sy ko ny na Ge se niu sie, któ ry nie wąt pli wie był naj więk szym
z he braj skich i chal dej skich lek sy ko gra fów; na le że li do nich ta -
kże Grimm, Ro bin son, Thay er, Young i Strong, któ rym za -
wdzię cza my grec kie lek sy ko ny No we go Te sta men tu. Ko rek ta
Brow na He braj skie go i chal dej skie go lek sy ko nu Sta re go Te sta men tu
Ge se niu sa oraz tłu ma cze nie i ko rek ta Thay era Grec kie go lek sy -
ko nu No we go Te sta men tu Grim ma w swych od po wied nich dzie -
dzi nach nie wąt pli wie są naj lep szy mi z naj lep szych ist nie ją -
cych lek sy ko nów dla an giel skich stu den tów. (2) Na stęp ną gru -
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pą, od po wia da ją cą ko lej nym po tom kom Mo jże sza z Elie ze ra,
są gra ma ty cy, któ rzy za opa trzy li nas w he braj ską i chal dej ską
gra ma ty kę Sta re go Te sta men tu, ta cy jak Ge se nius, Ewald i Gre -
en, oraz w grec ką gra ma ty kę No we go Te sta men tu, ta cy jak Wi -
ner, But t mann, Blass i Thay er. (3) Trze cią gru pą tych uczo -
nych, od po wia da ją cą in nym po tom kom Mo jże sza z Elie ze ra,
są tłu ma cze, któ rzy po da li nam prze kła dy Pi sma Świę te go. Są
ich licz ne przy kła dy. Do brze zna ne są tłu ma cze nia zwa ne Prze -
kła dem Au to ry zo wa nym, An giel skim Prze kła dem Po pra wio nym oraz
Ame ry kań skim Prze kła dem Po pra wio nym [Au tho ri zed Ver sion, En -
glish Re vi sed Ver sion, Ame ri can Re vi sed Ver sion]. Bar dzo do bre
tłu ma cze nia po cho dzą od Wil so na, Youn ga i Ro ther ha ma.
Cho ciaż ró żne tłu ma cze nia ma ją pew ne wy jąt ko we za le ty,
ostat nia ko rek ta Ro ther ha ma – ze zde cy do wa ną ko rzy ścią wy -
ko rzy stu ją ca naj lep sze kry tycz ne in ter pre ta cje he braj skie go
tek stu dra Gins ber ga oraz grec kie re cen zje We st cot ta i Hor ta,
któ re do te go cza su by ły po wszech nie uwa ża ne za naj lep sze ze
wszyst kich grec kich tek stów, ja ko pod sta wy je go tłu ma cze nia
– praw do po dob nie jest naj bar dziej cen nym prze kła dem Bi blii
w ję zy ku an giel skim. Na dru gim miej scu wy mie ni li by śmy
Prze kład Youn ga, Prze kład Bap ty stycz ny oraz Ame ry kań ski Prze kład
Po pra wio ny. (4) Czwar tą gru pą uczo nych, od po wia da ją cych
nie któ rym po tom kom Mo jże sza z Elie ze ra, są au to rzy kon kor -
dan cji, ta cy jak Cru den, Young i Strong, je śli cho dzi o tekst an -
giel ski, a zwłasz cza Wi gram, je śli cho dzi o tekst he braj ski, chal -
dej ski i grec ki w Kon kor dan cji he braj skiej, chal dej skiej i grec kiej
An gli ka. Kon kor dan cja Grec kie go No we go Te sta men tu Hud so -
na jest wspa nia łym dzie łem, lecz po da je je dy nie od no śni ki. Są
też in ne za słu żo ne oso by, któ re dzia ła ły w tej ka te go rii po mo -
cy bi blij nych.

(11) Chwi la za sta no wie nia prze ko na nas, że głów ny mi an -
ty ty picz ny mi po moc ni ka mi z Le wi tów dla Ka pła nów by li ucze -
ni pra cu ją cy nad bez po śred ni mi po mo ca mi Bi blii – za rów no
w zna cze niu jej ochro ny, jak i słu żby w za kre sie jej słow nic twa,
ja ko kry ty cy tek stu he braj skie go, chal dej skie go i grec kie go
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oraz sta ro żyt nych wer sji, ta cy jak lek sy ko gra fo wie i gra ma ty -
cy bi blij ne go ję zy ka he braj skie go, chal dej skie go i grec kie go, ja -
ko tłu ma cze Bi blii z ję zy ków ory gi nal nych oraz ja ko au to rzy
kon kor dan cji. Nasz dro gi Pa stor czę sto wy ra żał swo ją wdzięcz -
ność za po moc, ja ką ci ucze ni mu udzie la li bar dziej niż kto kol -
wiek in ny. Na pod sta wie mniej sze go lub więk sze go do świad -
cze nia wszy scy wie my, o ile wię cej po mo cy w na szej ka płań -
skiej słu żbie otrzy ma li śmy od ró żnych uczo nych tej gru py Le -
wi tów niż od wszyst kich po zo sta łych. Za rów no cha rak ter ich
pra cy, jak i naj więk sza po moc dla Ka pła nów do wo dzą, iż są oni
naj wy ższą gru pą Le wi tów, naj bli żsi ka pła nom – an ty ty picz ny -
mi Am ra mi ta mi (wy so kim lu dem). „Trzy ma jąc straż ca łe go zgro -
ma dze nia”, ta cy ucze ni swo ją pra cą po ma ga li też no mi nal ne -
mu lu do wi Bo że mu, szcze gól nie tym, któ rzy przy go to wy wa -
li dla lu dzi ła twiej sze po mo ce na wy żej wspo mnia ne te ma ty.

(12) Imię Ishar zna czy oli wa. Oli wa uży wa na jest ja ko typ
Du cha Bo że go (Ps. 45:8; 133:1,2), Sło wa Bo że go (Jak. 5:14; Zach.
4:3,14) oraz du cha zro zu mie nia Sło wa (Mat. 25:3,4,8). Isha ry ci
wy da ją się więc przed sta wiać tych uspra wie dli wio nych, któ rzy
du żo pra co wa li w za kre sie ksiąg i tek stów Bi blii, do star cza jąc
ogra ni czo ne go ich zro zu mie nia Ka pła nom i lu do wi. Ro zu mie -
my za tem, że na Wiek Ewan ge lii re pre zen tu ją oni gru pę tym -
cza so wo uspra wie dli wio nych wie rzą cych, któ rych ucze ni
przed sta wi cie le udzie la li Ka pła nom i lu do wi mniej lub wię cej
po mo cy w wy ja śnia niu ogól nych kwe stii do ty czą cych Bi blii
oraz jej ksiąg i tek stów, co czy ni li przy po mo cy pism wy ja śnia -
ją cych, har mo ni zu ją cych i wpro wa dza ją cych. Ucze ni ci na le żą
zwłasz cza do trzech grup (2 Moj. 6:21). Pierw szą z nich (Zi chri,
sław ny) są ci uspra wie dli wie ni ucze ni, któ rzy ja ko au to rzy
przed mów do star cza li wy kła dów i dzieł wpro wa dza ją cych
do Bi blii w ogól no ści oraz na te mat jej ró żnych ksiąg, po da jąc
ogól ne fak ty co do ich pi sa rzy, wia ry god no ści, cza su, po wo dów
i ce lu po wsta nia tych pism, ich po dzia łów oraz ogól nej za war -
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to ści. Do naj bar dziej zna nych z tych pi sa rzy na le żą Hor ne, Ke -
il i We st cott. Nie mal wszy scy ko men ta to rzy udzie la li się w tej
ka te go rii. Dru ga gru pa an ty ty picz nych Isha ry tów skła da się
z tych uspra wie dli wio nych uczo nych (Ne feg, pęd, kie łek;
2 Moj. 6:21), któ rzy ja ko eg ze ge ci wy gła sza li wy kła dy i pi sa li ko -
men ta rze na te mat ró żnych ksiąg bi blij nych, po moc ne dla Ka -
pła nów i lu du. W tej gru pie pra co wa ło bar dzo wie lu uczo nych:
Gro tius, Clark, Pe lo ubet, Bar nes i Ben gal, któ rzy by li bar dzo po -
moc ni dla Ka pła nów i no mi nal ne go lu du Bo że go, choć z wy jąt -
kiem Gro tiu sa i Ben ga la nie są oni za li cza ni do ksią żąt wśród eg -
ze ge tów. Trze cia gru pa an ty ty picz nych Isha ry tów skła da się
z uspra wie dli wio nych uczo nych (2 Moj. 6:21,24, Ko rach, ły si na),
któ rzy do star cza li wy kła dów i dzieł na te mat har mo nii ksiąg bi -
blij nych. Do te go gro na na le żą uspra wie dli wie ni ucze ni ta cy jak
Ben gal, New com be i Ro bin son, któ rzy przy go to wy wa li
(1) opra co wa nia har mo ni zu ją ce (As sir, je niec, ze bra ny) czte ry
Ewan ge lie oraz księ gi Sa mu ela, Kró lew skie i Kro nik, zwy kle po -
da jąc ró żne opi sy tych sa mych wy da rzeń w rów no le głych ko -
lum nach; (2) ucze ni ta cy jak Johns i Can ne, któ rzy przy go to wy -
wa li (El ka na, Bóg do star cza [po dob nych my śli]) zbio ry rów no le -
głych tek stów; oraz (3) ucze ni ta cy jak West, Hitch cock i Na ve,
któ rzy po da wa li te ma tycz ne kom pi la cje bi blij nych te ma tów,
ta kie jak in dek sy te ma tycz ne i te ma tycz nie uło żo ne wer se ty
(Abia saf, mój Oj ciec zgro ma dza).

(13) He bro ni ci, trze cia pod gru pa Le wi tów Ke ha ty tów, skła -
da li się z czte rech ro dzin (1 Kron. 23:19). He bron zna czy przy -
jaźń, a na Wiek Ewan ge lii He bro ni ci re pre zen tu ją gru pę uspra -
wie dli wio nych uczo nych, któ rzy by li bar dziej przy jaź ni wo -
bec Ka pła nów oraz swych bra ci Le wi tów niż wszyst kie in ne
gru py an ty ty picz nych Le wi tów. Są ni mi ci, któ rzy zaj mo wa li
się re li gij ną hi sto rią, bio gra fią, chro no lo gią, ar che olo gią i geo -
gra fią re li gii i skła da li się z czte rech grup. Pierw sza gru pa to
hi sto ry cy i bio gra fo wie re li gii (Je ka me am, on przed sta wia lu dzi).
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Głów ni hi sto ry cy Bi blii to Kurtz, Mil man i Eder she im; na to -
miast czo ło wi bio gra fo wie Bi blii to Eder she im, Ne an der, An -
drews, Co ny be are i How son. Wy bit ny mi hi sto ry ka mi Ko ścio -
ła są: Mo she im, Ne an der, Ha gen bach, Kurtz, Mil man i Fi sher.
Naj lep si hi sto ry cy dok tryn Ko ścio ła to Ne an der i Ha gen bach.
W tej dzie dzi nie dzia ła ło bar dzo wie lu zdol nych uczo nych.
Dru ga gru pa an ty ty picz nych He bro ni tów skła da się z chro no -
lo gów (Ja cha zjel, Bóg prze wi du je). W dzie dzi nie chro no lo gii
Ka pła nom i no mi nal ne mu lu do wi Bo że mu słu ży li ta cy lu dzie
jak Usher, Prie stly, Ha les, Ja rvis i wie lu in nych. Trze cią gru pą
He bro ni tów Wie ku Ewan ge lii są ar che olo dzy (Ama riasz, Je ho -
wa mó wi). Na po lu ar che olo gii bi blij nej, tj. hi sto rii na tu ral nej,
zwy cza jów i za jęć do mo wych, re la cji spo łecz nych, jed no stek
miar i wag, mo net, za sto so wań re li gij nych itp. kra jów bi blij -
nych, do brą pra cę dla Ka pła nów i no mi nal ne go lu du Bo że go
wy ko na li Li ght fo ot i Thom son, na to miast na po lu ar che olo gii
chrze ści jań skiej – Smith i Co le man. Czwar tą gru pą He bro ni -
tów Wie ku Ewan ge lii są geo gra fo wie Bi blii (Je rij jasz, uzie mio -
ny przez Je ho wę). W dzie dzi nie geo gra fii bi blij nej Re land,
Thom son i Hurl but da li Ka pła nom i no mi nal ne mu lu do wi
Bo że mu po mo ce i ma py. En cy klo pe dy ści, któ rym za wdzię cza -
my słow ni ki bi blij ne, ta cy jak Smith, Hac kett, Ab bott, Kit to,
Ha stings itp., ze swy mi współ pra cow ni ka mi, oraz ci, od któ -
rych otrzy ma li śmy en cy klo pe die ko ściel ne, ta cy jak McC lin -
tock, Strong, Schaff i He rzog, ze swy mi współ pra cow ni ka mi
– pra co wa li w ka żdej dzie dzi nie dzia łal no ści an ty ty picz nych
He bro ni tów, z du żą ko rzy ścią dla Ka pła nów i no mi nal ne go lu -
du Bo że go.

(14) Czwar ta i ostat nia gru pa Le wi tów Ke ha ty tów, Uz zie -
li ci, skła da ła się z trzech pod grup (2 Moj. 6:22). Uz ziel zna czy
moc Bo ga. Uwa ża my, że an ty ty picz ny mi Uz zie li ta mi Wie ku
Ewan ge lii są ci uspra wie dli wie ni ucze ni, któ rzy dzia ła li szcze -
gól nie w dzie dzi nie teo lo gii sys te ma tycz nej, pi sząc roz pra wy
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na te mat po stę po wa nia, dok try ny i do wo dów chrze ści jań -
stwa w usys te ma ty zo wa ny spo sób. Uz zie li ci, Mi sza el i El sa fan,
wy no szą cy zmar łych ka pła nów (3 Moj. 10:4,5), co jest ty pem
uży cia przez Pa na Je zu sa teo lo gów na ucza ją cych błę du do wy -
pro wa dza nia człon ków kla sy wtó rej śmier ci z gro na wier -
nych, wy da ją się su ge ro wać, że Uz zie li ci przed sta wia ją sys te -
ma ty ków teo lo gii. Do dat ko wo wska zu je na to fakt, że El sa fan
(4 Moj. 3:30) zo stał mia no wa ny wo dzem Ke ha ty tów, a dok try -
nal ni sys te ma ty cy teo lo gii wśród an ty ty picz nych Le wi tów
nie wąt pli wie by li naj bar dziej wpły wo wi ze wszyst kich ba da -
ją cych Bi blię. By ły trzy gru py uspra wie dli wio nych wie rzą -
cych, któ rzy ja ko sys te ma ty cy teo lo gii od po wia da ją trzem
pod gru pom Uz zie li tów. Pierw sza z nich skła da się z tych
uspra wie dli wio nych wie rzą cych, któ rzy wy gła sza li wy kła dy
i pi sa li sys te ma tycz ne dzie ła na te mat po stę po wa nia (Mi sza -
el, kto jest ta ki, jak Bóg [w cha rak te rze]?), zwy kle zwa nych ety -
ka mi. Bu tler, Edwards i Mar tin sen na le żą do naj bar dziej owoc -
nych pi sa rzy na te mat chrze ści jań skiej ety ki. Dru gą gru pą
uspra wie dli wio nych uczo nych, któ rzy ja ko sys te ma ty cy teo -
lo gii wy gła sza li wy kła dy i pi sa li dzie ła na te mat teo lo gii sys -
te ma tycz nej, są bi blij ni i wy zna nio wi do gma ty cy (El sa fan, ktoś
po tę żny chro ni). Nie któ rzy z nich stwo rzy li wiel kie sys te my
teo lo gii dla ró żnych de no mi na cji oraz opra co wa li i bro ni li ich
wy znań. In ni pró bo wa li przed sta wiać swo je zro zu mie nie do -
gma ty ki bi blij nej po za wy zna nia mi. Ka żda de no mi na cja ma
swych wła snych ulu bio nych do gma ty ków. Oto li sta naj więk -
szych do gma ty ków ró żnych ko ścio łów: Aqu inas (ka to lic ki),
Ger hard (lu te rań ski), Kal win (pre zbi te riań ski), Be ve rid ge (epi -
sko pal ny), Gill (bap ty stycz ny), Wat son (me to dy stycz ny), Bar -
klay (kwa krzy). Ci i wie lu in nych do gma ty ków nie tyl ko
przed sta wia ło i pró bo wa ło udo wod nić swe wła sne dok try -
nal ne po glą dy, lecz ta kże bro ni ło ich przed ata ka mi i ata ko wa -
ło prze ciw ne po glą dy dok try nal ne. Trze cią gru pą uspra wie dli -
wio nych uczo nych, któ rzy ja ko teo lo go wie sys te ma ty cy wy -
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gła sza li wy kła dy i pi sa li dzie ła z dzie dzi ny teo lo gii sys te ma -
tycz nej, są ci apo lo ge ci (Si tri, ochro na, obro na), któ rzy w usys -
te ma ty zo wa ny spo sób przed sta wia li ze wnętrz ne i we wnętrz -
ne do wo dy re li gii chrze ści jań skiej. Do czo ło wych wy kła dow -
ców i pi sa rzy tej gru py na le żą Bu tler, Wat son, Pa ley, Raw lin -
son i Blunt.

(15) W ten spo sób przed sta wi li śmy an ty ty py Le wi tów Ke -
ha ty tów w ich po dzia łach, gru pach i pod gru pach. Stwier dzi -
li śmy, że an ty ty picz ni Am ra mi ci, ja ko za cho wu ją cy Bi blię oraz
ja ko stu den ci słów Bi blii, zaj mo wa li się Bi blią i do bo rem jej
słów z ję zy ko we go punk tu wi dze nia; że an ty ty picz ni Isha ry ci,
ja ko stu den ci tre ści Pi sma Świę te go, in ter pre ta cyj nie zaj mo wa -
li się księ ga mi oraz my śla mi ksiąg i wer se tów Bi blii, co czy ni -
li in dy wi du al nie w swych wza jem nych re la cjach; że an ty ty -
picz ni He bro ni ci, ja ko stu den ci hi sto rycz ni, z hi sto rycz ne go
punk tu wi dze nia zaj mo wa li się bi blij ny mi i ko ściel ny mi po sta -
cia mi, za sa da mi i kwe stia mi; oraz że an ty ty picz ni Uz zie li ci, ja -
ko my śli cie le, sys te ma tycz nie zaj mo wa li się (nie do sko na le ro -
zu mia ną) teo lo gią bi blij ną i wy zna nio wą. An ty ty picz ni Ke ha -
ty ci Wie ku Ewan ge lii to ucze ni pi sa rze i na uczy cie le chrze ści -
jań stwa, pi szą cy i wy gła sza ją cy wy kła dy z bar dziej lub mniej
na uko we go punk tu wi dze nia. Gdy pa trzy my na ty picz nych
Le wi tów Ke ha ty tów oraz ich pra cę, a na stęp nie na ich an ty ty -
py Wie ku Ewan ge lii, z pew no ścią do strze ga my ude rza ją cą
zgod ność ty pu i an ty ty pu. Zgod ność ta sta nie się jesz cze bar -
dziej ude rza ją ca, gdy za cznie my roz wa żać sprzę ty przy byt ku
po wie rzo ne ty picz nym Ke ha ty tom w opie kę ja ko ich słu żbę.

(16) Trze cią gru pą ty picz nych Le wi tów by li Me ra ri ci, któ -
rzy skła da li się z dwóch pod grup – Ma chle go (cho ry, sła by)
oraz Mu szie go (co fa ją cy się; 4 Moj. 3:17,20,33). Są oni ty pem
gru py uspra wie dli wio nych jed no stek, któ re wy ko nu ją pra cę
uzu peł nia ją cą lu kę w po trze bach re li gij nych, nie wy peł nio ną
dzia łal no ścią po zo sta łych dwóch grup Le wi tów. An ty ty picz ni
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Ke ha ty ci do star cza ją uczo nych dzieł dla Ka pła nów i no mi nal -
ne go lu du Bo że go. An ty ty picz ni Ger szo ni ci do star cza ją wy kła -
dów i dzieł li te rac kich skła nia ją cych lu dzi do po ku ty, wia ry
i po świę ce nia. Me ra ri ci wy da ją się przed sta wiać re dak to rów,
któ rzy przy go to wu ją te dzie ła do wy da nia, oraz wy daw ców,
któ rzy zaj mu ją się ich dru ko wa niem i dys try bu cją. Ma chli ci
(sła bi) wy da ją się być ty pem uspra wie dli wio nych re dak to rów,
któ rzy (tak jak my uży wa my te go sło wa w tym kon tek ście) nie
są pi sa rza mi ani re dak to ra mi na czel ny mi cza so pism i ma ga zy -
nów, lecz przy go to wu ją do dru ku pi sma in nych, np. przez
kom pi lo wa nie, ukła da nie, na no sze nie po pra wek i przy pi sów,
in dek so wa nie itp. pism an ty ty picz nych Ke ha ty tów i Ger szo ni -
tów. Są re dak to ra mi w tym sa mym ogól nym zna cze niu te go
sło wa, jak bra cia, któ rzy przy go to wa li do dru ku Prze dru ki Stra -
żni cy: re da go wa li je, lecz ich nie pi sa li. Ich pra ca po le ga na kom -
pi lo wa niu i ukła da niu ar ty ku łów, wsta wia niu ró żnych uwag,
wska zu ją cych na przy kład, gdzie mo żna zna leźć ja śniej sze
przed sta wie nie da ne go te ma tu, przy go to wy wa niu do nich in -
dek sów itp. Re dak to rzy Prze dru ków Stra żni cy nie są oczy wi -
ście Ma chli ta mi Wie ku Ewan ge lii – są oni Ma chli ta mi okre su
przej ścio we go. Re dak to rzy ta cy zwy kle przy go to wu ją wstęp
do dzie ła, któ re re da gu ją, a czę sto ta kże bio gra fię au to ra, do -
da jąc ta kie rze czy, któ re ma ją na ce lu zwięk szyć je go przy dat -
ność, ja sność, kom plet ność itd. Re dak to rzy ci skła da li się
z dwóch grup: (1) re dak to rów Bi blii; (2) re dak to rów in nych re -
li gij nych dzieł, ko lej no po ka za nych przez Ele aza ra (po tę żny po -
moc nik, sy na Ma chlie go) oraz Ki sza (łuk; 1 Kron. 23:21). Do słow -
ne prze rwa nie od dziel nej ak tyw no ści ta kich bi blij nych re dak -
to rów w okre sie ostat nich 75 lat oraz ich więk sze lub mniej sze
po łą cze nie się z gru pą ogól nych wy daw ców re li gij nych ksiąg
jest po ka za ne w 1 Kron. 23:22.

(17) Li nia Mu szie go wśród Me ra ri tów na Wiek Ewan ge lii
przed sta wia tych wy daw ców, któ rzy po świę ci li się sta ra niom
o ko pio wa nie lub dru ko wa nie i roz po wszech nia nie li te ra tu -
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ry chrze ści jań skiej. Przed wy na le zie niem dru ku za bie ga li oni
o skry bów, któ rzy prze pi sy wa li ta ką li te ra tu rę. W ta kiej dzia -
łal no ści ko pio wa nia za an ga żo wa ni by li szcze gól nie mni si,
na to miast ich za ko ny lub opie ku no wie sta ra li się o za pew nie -
nie ma te ria łów do ich pra cy, a ta kże o dys try bu cję two rzo -
nych przez nich ko pii, dzię ki cze mu mni si dzia ła li ja ko wy -
daw cy. Wraz z wy na le zie niem dru ku wa run ki te ule gły za -
sad ni czej zmia nie. Wszę dzie za czę li po ja wiać się in dy wi du -
al ni, fir mo wi i kor po ra cyj ni wy daw cy, któ rzy kon ty nu owa li
dzie ło sta rań o dru ko wa nie i roz po wszech nia nie li te ra tu ry
po moc nej dla Ka pła nów i no mi nal ne go lu du Bo że go. We -
dług 1 Kron. 23:23 skła da li się oni z trzech grup: (1) wy daw -
ców ksią żek (Ma chli, sła by, cho ry); (2) wy daw ców trak ta tów,
cza so pism i ma ga zy nów (Eder, sta do, alu zja do ich wiel kiej
licz by); oraz (3) wy daw ców Bi blii (Je re mot, wy ży ny, alu zja
do fak tu, że ta gru pa wy daw ców by ła naj wy ższej ran gi wśród
wy daw ców li te ra tu ry re li gij nej).

(18) Po nie waż wy ja śni li śmy już an ty typ El sa fa na, wo dza
Ke ha ty tów, te raz po da my an ty typ wo dzów Ger szo ni tów
i Me ra ri tów. Elia saf (ktoś po tę żny zgro ma dza, Bóg zgro ma dza), syn
La ela (dla Bo ga) wy da je się przed sta wiać ewan ge li stów, któ rzy
dzia ła jąc dla Bo ga w gro ma dze niu wie lu na wró co nych, by li
naj bar dziej wpły wo wą gru pą wśród an ty ty picz nych Ger szo -
ni tów (4 Moj. 3:24). Su riel (ska ła Bo ga, po tę żna ska ła; 4 Moj. 3:35),
syn Abi cha ila (mój Oj ciec jest si łą) wy da je się być ty pem tych
wy daw ców, któ rzy ja ko wy daw cy Bi blii – moc Bo ga (Żyd.
4:12) – w ży wych ję zy kach, by li naj bar dziej wpły wo wą gru pą
wśród an ty ty picz nych Me ra ri tów Wie ku Ewan ge lii.

(19) Je śli ra zem z imie niem po ko le nia Le wie go po li czy my
po da ne wy żej imio na je go trzech po dzia łów, ich grup i pod -
grup, oka że się, że jest ich w su mie 40. We dług 1 Kron. 23:10,
11,16; 24:20; 23:17; 24:21; 23:18; 24:22; 23:20; 24:24,25,26,27,29
by ło jed nak jesz cze 20 osób, bę dą cych ty pem 20 dzia łów wcho -
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dzą cych w skład nie któ rych wy żej wspo mnia nych pod grup.
Le wi ci Wie ku Ewan ge lii skła da ją się więc w su mie z 60 czę ści,
bę dąc an ty ty pem 60 osób wy mie nio nych ja ko wo dzo wie Le wi -
tów. Ist nie je bar dzo cha rak te ry stycz ny po wód tych 60 po dzia -
łów wśród an ty ty picz nych Le wi tów, co za uwa ży my póź niej.
Te raz po da my w krót ko ści na sze zro zu mie nie po zo sta łych 20.
Tych 20 ty picz nych przy wód ców le wic kich ro dzin wy da je się
przed sta wiać nie któ re zna czą ce pod gru py uspra wie dli wio -
nych, o któ rych już mó wi li śmy. Zau wa ży li śmy już, że an ty ty -
picz ni Szi me ici – pa sto rzy – skła da ją się z trzech pod grup
(1 Kron. 23:9): (1) du chow nych pi sa rzy na te mat uspra wie dli -
wio ne go ży cia i po świę ce nia; (2) du chow nych mów ców na te -
mat uspra wie dli wio ne go ży cia i po świę ce nia; oraz (3) świec kich
dzia ła czy, star szych itp. Uwa ża my, że czte ry gru py w 1 Kron.
23:10 i 11, po ka za ne w czte rech po tom kach Szi me je go, to świec -
cy na uczy cie le, pod gru pa an ty ty picz nych Sze lo mi tów
(1 Kron. 23:9), a nie je go świec cy star si. Ta czwór ka od no si się za -
tem do tych uspra wie dli wio nych, któ rzy są po wszech ny mi lub
lo kal ny mi na uczy cie la mi chrze ści jań skie go ży cia i wia ry, prak -
tycz nie we wszyst kich de no mi na cjach. W ogól ny spo sób mo że -
my je po gru po wać na stę pu ją co: (1) or ga ni za to rzy ze brań mo -
dlitw (Ja chat, zjed no czo ny); (2) pro wa dzą cy ze bra nia bi blij ne
(Zi na, mnó stwo); (3) lu dzie świec cy, da ją cy wy kła dy na te mat
pra we go ży cia i po świę ce nia (Je usz, zgro ma dza ją cy); oraz (4)
świec cy pi sa rze na te mat pra we go ży cia i po świę ce nia (Be ria,
stud nia Je ho wy). Ci z punk tów (3) i (4) są nie licz ni i słusz nie mo -
żna ich umie ścić w jed nej gru pie z po wo du ich nie wiel kiej licz -
by oraz ogól nych nie kle ry kal nych wy sił ków po ma ga nia lu -
dziom w do cho dze niu do po świę ce nia (1 Kron. 23:30).

(20) Po dob nie znaj dzie my pew nych szcze gól nie wy ró żnio -
nych Ke ha ty tów, któ rych obec nie krót ko roz wa ży my w ty pie
i an ty ty pie. Kil ku z nich na le ży do Ger szo mi tów, po tom ków
Am ra ma (1 Kron. 23:16; 24:20). Jak za uwa ży li śmy, po tom ko wie
Am ra ma z Ger szo mi tów (1 Kron. 23:16) re pre zen tu ją kry ty ków
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tek stu, któ rzy do star cza li kry tycz nych re cen zji Pi sma Świę te go
w ory gi nal nych ję zy kach oraz ró żnych prze kła dach sta ro żyt -
nych. Sze bu el (je niec Bo ga), ja ko wódz tej li nii Ger szo mi tów, wy -
da je się przed sta wiać kry ty ków tek stu, któ rzy do star cza li kry -
tycz nych re cen zji Pism Sta re go Te sta men tu w ory gi nal nych ję -
zy kach. Jech de jasz (niech Je ho wa za do wo li) wy da je się re pre zen -
to wać tych, któ rzy do star cza li kry tycz nych re cen zji grec kie go
No we go Te sta men tu. Jak za uwa ży li śmy, Elie ze ry ci (1 Kron.
23:17) są ty pem tych uspra wie dli wio nych, któ rzy udzie la li po -
mo cy na te mat słów i wy ra żeń Pi sma Świę te go, uzu peł nia jąc po -
mo ce za war te w re cen zjach kry tycz nych. Głów ny mi po moc ni -
ka mi pod tym wzglę dem, po ka za ny mi przez Re cha bia sza (Je ho -
wa po więk sza), są pi sa rze na te mat słow nic twa Bi blii. Jisz sziasz (Je -
ho wa po ży cza), ja ko głów ny z sy nów Re cha bia sza, wy da je się
przed sta wiać twór ców kon kor dan cji. Szcze gól nie wy mie nie ni są
nie któ rzy Isha ry ci, in ni od tych wspo mnia nych wśród 40 grup
Le wi tów, o któ rych mó wi li śmy po wy żej (1 Kron. 23:18; 24:22).
Przed sta wia ją oni pew ne jed nost ki an ty ty picz ne go Abia sa fa,
pod gru pę w ra mach trze ciej gru py (an ty ty picz ne go Ko ra cha)
an ty ty picz nych Isha ry tów, tj. kom pi la to rów te ma tycz nych.
Uwa ża my, że ci, któ rzy kom pi lo wa li wer se ty te ma tycz nie, są po -
ka za ni przez Sze lo mo ta (po ko jo wość), na to miast an ty ty picz nym
Ja cha tem (zjed no czo ny) są ci kom pi la to rzy, któ rzy ukła da li te
wer se ty te ma tycz nie ja ko stresz cze nie Pism. Są jesz cze pew ni Uz -
zie li ci, in ni od tych omó wio nych po wy żej wśród 40 grup Le wi -
tów (1 Kron. 23:20; 24:24,25). Z jed nej stro ny Mi cha (kto jest jak
Je ho wa?) przed sta wia pod gru pę an ty ty picz nych El sa fa ni tów
– do gma ty ków wy zna nio wych, tzn. ta kich, któ rzy przed sta wia -
ją dok try ny wy znań ja ko ró żnią ce się od dok tryn bi blij nych.
Sza mir (cierń) wy da je się re pre zen to wać do gma ty ków pro wa -
dzą cych spo ry, któ rych ar gu men ty są cier nia mi dla wy zna nio -
wych do gma ty ków stro ny prze ciw nej. Jisz sziasz (Je ho wa po ży cza)
z dru giej stro ny wy da je się przed sta wiać tych an ty ty picz nych
do gma ty ków El sa fa ni tów, któ rzy pró bo wa li przed sta wiać dok -
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try ny bi blij ne. Za cha riasz (Je ho wa pa mię ta) wy da je się być ty pem
tych z nich, któ rzy sta ra li się przed sta wiać dok try ny No we go Te -
sta men tu, w od ró żnie niu od dok tryn Sta re go Te sta men tu. 

(21) Po dob nie znaj du je my sze ściu Me ra ri tów (1 Kron. 24:26-
29), wspo mnia nych do dat ko wo obok tych, któ rych omó wi li śmy
wśród 40 grup Le wi tów wy ja śnio nych po wy żej. Pierw szy mi
z nich jest pię ciu po tom ków Me ra rie go z Mu szie go, a więc typ
wy daw ców. Je ste śmy zda nia, że Ja azjasz (Je ho wa po cie sza) jest ty -
pem wy daw ców dzieł an ty ty picz nych Ke ha ty tów, na uko wych
prac uczo nych na te mat Bi blii i chrze ści jań stwa. Ro zu mie my
więc, że Be no (je go syn, co jest alu zją do wy daw ców dzieł głów -
nej gru py Ke ha ty tów) przed sta wia wy daw ców dzieł an ty ty -
picz nych Am ra mi tów. Szo ham (onyks) wy da je się re pre zen to -
wać wy daw ców dzieł an ty ty picz nych Isha ry tów. Zak kur (po -
mny, świa do my – pi sa rze opi su ją cy hi sto rię i fak ty mu szą szcze -
gól nie zaj mo wać się kwe stia mi zwią za ny mi z pa mię cią) wy da -
je się być ty pem wy daw ców dzieł an ty ty picz nych He bro ni tów.
Ibri (Żyd, głów ny lud zie mi) wy da je się przed sta wiać wy daw ców
dzieł an ty ty picz nych Uz zie li tów, któ rych au to rzy ja ko słu dzy
Bo ży cie szy li się naj lep szą re pu ta cją wśród no mi nal ne go lu du
Bo że go. Szó stym z tych do dat ko wych Me ra ri tów jest Je rach me -
el (Bóg ma mi ło sier dzie), po to mek Ma chlie go z Ki sza – typ re dak -
to rów ksią żek chrze ści jań skich. Wy da je się on być ty pem re dak -
to rów ksią żek an ty ty picz nych Lib ni tów Ger szo ni tów, któ re
uka zu ją Bo skie mi ło sier dzie wo bec nie naw ró co nych. W 60 po -
dzia łach Pan po dał więc nam ty picz ny ob raz głów nej dzia łal -
no ści Le wi tów Wie ku Ewan ge lii.

(22) Gdy uwa żnie roz wa ży my trzy ogól ne funk cje Le wi tów
Wie ku Ewan ge lii: (1) Ke ha ty tów ja ko uczo nych pi sa rzy i wy -
kła dow ców, chro nią cych Bi blię i do star cza ją cych bi blij nych
po mo cy; (2) Ger szo ni tów ja ko ka zno dziei, na uczy cie li i pi sa rzy,
do star cza ją cych po mo cy do uspra wie dli wie nia i po świę ce nia
się lu dzi; oraz (3) Me ra ri tów ja ko re dak to rów i wy daw ców, do -
star cza ją cych Ka pła nom i no mi nal ne mu lu do wi Bo że mu pu bli -
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ka cji pism Ka pła nów oraz an ty ty picz nych Ke ha ty tów i Ger szo -
ni tów, a w nie któ rych przy pad kach po moc nych pism po cho -
dzą cych od pi sa rzy an ty ty picz nych po ko leń nie le wic kich – z ła -
two ścią bę dzie my mo gli za uwa żyć, iż są to je dy ne po mo ce
po cho dzą ce spo za Ka pła nów i no mi nal ne go lu du Bo że go, któ -
rych po trze bu ją oni do uczest ni cze nia w słu żbie Bo żej. Oczy -
wi ście ist nie ją pi sma, któ re po wsta ły wśród Ka pła nów i któ re
po ma ga ją im i no mi nal ne mu lu do wi Bo że mu, tak jak są pi sma,
któ re po wsta ły w „Obo zie” i któ re po ma ga ły Ka pła nom i no -
mi nal ne mu lu do wi Bo że mu. Ogól nie mó wiąc jed nak, ich po -
trze by na uko wej po mo cy w po sta ci na uko wych dzieł by ły za -
spo ka ja ne przez an ty ty picz nych Ke ha ty tów; po trze ba no wych
Ka pła nów by ła zwy kle za spo ka ja na przez wy sił ki an ty ty picz -
nych Ger szo ni tów, do pro wa dza ją cych pew ne jed nost ki
do uspra wie dli wie nia i po świę ce nia; na to miast ich po trze by
w po sta ci pu bli ka cji by ły zwy kle za spo ka ja ne przez wy sił ki
an ty ty picz nych Me ra ri tów w for mie re da go wa nia, dru ko wa -
nia i roz po wszech nia nia. Ja kiej in nej po mo cy czło wie ka, po -
wsta ją cej po za ni mi sa my mi, mo gli by Ka pła ni po trze bo wać
do swej ofia ry? Żad nej. Ja kiej in nej po mo cy, po wsta ją cej po -
za nim sa mym i Ka pła na mi, mo że po trze bo wać świat dla swe -
go związ ku z Bo giem? Żad nej. Te trzy po wy ższe gru py uspra -
wie dli wio nych wie rzą cych nie wąt pli wie sta no wią za tem an ty -
typ trzech grup Le wi tów, a ich wy żej opi sa ne dzia ła nia są an -
ty ty pem dzia łań tych trzech le wic kich grup. Zgod ność mię dzy
Pi smem Świę tym a fak ta mi do ty czą cy mi ty pów i an ty ty pów
prze ko nu je nas za tem, że po wy ższa wy kład nia jest wła ści wa.
Gdy bę dzie my ana li zo wać w an ty ty pie po zo sta łe ty py po da -
ne w 4 Moj. 3:21-51 itd., prze ko na my się, że har mo nia ta jesz -
cze bar dziej po twier dzi na szą in ter pre ta cję. Uwa gi te jed no -
znacz nie po twier dza ją bi blij ność, słusz ność i rze czy wi stość
tym cza so we go uspra wie dli wie nia: po ka zu ją bo wiem kim są
tym cza so wo uspra wie dli wie ni i czym się zaj mu ją.
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(23) Po wy żej zba da li śmy po krót ce Le wi tów Wie ku Ewan -
ge lii w ich 60 gru pach. Gru py te nie ozna cza ją sta łych jed no -
stek ja ko ta kich, lecz okre śla ją gru py pra cow ni ków we dług
cha rak te ru ich pra cy. Je śli cho dzi o jed nost ki, ktoś przez pe -
wien czas mo że dzia łać w jed nej gru pie, a na stęp nie w in nej.
W tym sa mym cza sie mo że na wet dzia łać w kil ku z tych
grup. Ja ko przy kład mo że my przy to czyć dra Edwar da Ro bin -
so na, któ ry jest po wszech nie uwa ża ny za naj więk sze go ame -
ry kań skie go bi bli stę ostat nie go wie ku. Ja ko lek sy ko graf gre -
ki i he braj skie go pra co wał ja ko Ke ha ty ta Am ra mi ta. Gdy
przy go to wy wał swo ją Har mo nię Ewan ge lii i pra co wał nad eg -
ze ge zą, dzia łał ja ko Ke ha ty ta Isha ry ta. Ja ko pi sarz Słow ni ka
Bi blii oraz pi szą cy na te mat bi blij nej sta ro żyt no ści i geo gra -
fii, dzia łał ja ko Ke ha ty ta He bro ni ta. Gdy pi sał w swym cza -
so pi śmie na te ma ty dok try nal ne, dzia łał ja ko Ke ha ty ta Uz zie -
li ta. Ja ko ka zno dzie ja był Ger szo ni tą Lib ni tą lub Szi me itą,
za le żnie od te go, czy gło sił dla lu dzi nie uspra wie dli wio nych
czy uspra wie dli wio nych. Ja ko re dak tor i tłu macz teo lo gicz -
nych dzieł in nych au to rów funk cjo no wał ja ko Me ra ri ta Ma -
chli ta. Za tem gru pa, z któ rą w da nym cza sie współ pra co -
wał, za le ża ła od cha rak te ru je go pra cy w tym kon kret nym
cza sie. Wie lu Le wi tów Wie ku Ewan ge lii roz po czy na ło swe
urzę do we ka rie ry ja ko pa sto rzy, co otwie ra ło im mo żli wo ści
pro wa dze nia pra cy ewan ge li za cyj nej ja ko an ty ty picz nych
Lib ni tów oraz pra cy dusz pa ster skiej ja ko an ty ty picz nych
Szi me itów. Póź niej, przez swe pra ce ba daw cze, nie któ rzy
z nich kwa li fi ko wa li się do pra cy Ke ha ty tów, któ rą w od po -
wied nim cza sie po dej mo wa li. Praw dę mó wiąc, był to nor -
mal ny tryb dzia ła nia tych Le wi tów, któ rzy sta wa li się an ty -
ty picz ny mi Ke ha ty ta mi. Wi dzi my więc, że ty picz ne gru py le -
wic kie na Wiek Ewan ge lii nie re pre zen tu ją sta łych jed no -
stek w sta łych an ty ty picz nych le wic kich po dzia łach i gru -
pach; re pre zen tu ją oni ra czej gru py pra cow ni ków za le żnie
od cha rak te ru pro wa dzo nej dzia łal no ści. Czas po ka że, czy
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Le wi ci okre su przej ścio we go – Le wi ci Epi fa nii – w skoń czo -
nym ob ra zie bę dą po sia dać tę szcze gól ną ce chę, któ rą wła -
śnie za uwa ży li śmy w Le wi tach Wie ku Ewan ge lii. Bę dzie my
mu sie li po cze kać pe wien czas, za nim z punk tu wi dze nia fak -
tów bę dzie my mo gli uzy skać na ten te mat pew ność, cho ciaż
nie zdzi wi ło by nas, gdy by oka za ło się to fak tem. W cza sie
Wie ku Ty siąc le cia ta kie przej ście z jed ne go do dru gie go po -
dzia łu trzech grup Le wi tów bę dzie nie mo żli we, po nie waż
ża den Sta ro żyt ny God ny nie sta nie się człon kiem Wiel kiej
Kom pa nii czy Mło do cia nych God nych i na od wrót, cho ciaż
praw do po dob ne jest, że w ra mach ka żde go z tych trzech
po dzia łów ka żda jed nost ka ka żde go po dzia łu bę dzie brać
udział w pra cy je go ró żnych pod grup, lecz nie bę dzie uczest -
ni czyć w pra cy in nych grup prócz swej wła snej.

(24) W 4 Moj. 3:21-26 znaj du je my krót ki opis Ger szo ni tów
i ich słu żby. Opis jest tu taj ogól ny i do ty czy wszyst kich Ger szo -
ni tów od trzy dzie ste go dnia ży cia wzwyż, na to miast opis ich
sa mych i ich słu żby w 4 Moj. 4:21-28 jest bar dziej szcze gó ło wy
i obej mu je tyl ko słu żą cych Ger szo ni tów. W 4 Moj. 3:22 po da -
na jest licz ba tych od trzy dzie ste go dnia ży cia wzwyż i wy no -
si ona 7 500. Jak mo żna za uwa żyć, z te go sa me go punk tu wi -
dze nia (w.28) Ke ha ty ci li czy li 800. Wie rzy my, iż przed sta wia to
na stę pu ją cą myśl: Mia ło być wię cej an ty ty picz nych Ke ha ty tów
w ich urzę du ją cych i wspo ma ga ją cych człon kach niż urzę du -
ją cych i wspo ma ga ją cych człon ków an ty ty picz nych Ger szo ni -
tów. Ger szo ni ci mie li być jed nak bar dziej licz ni niż słu żą cy
i wspo ma ga ją cy człon ko wie an ty ty picz nych Me ra ri tów. Jest to
oczy wi ste, po nie waż nie mal bez wy jąt ku uspra wie dli wie ni
wspie ra ją pra cę urzę du ją cych an ty ty picz nych Ke ha ty tów, pod -
czas gdy wie lu uspra wie dli wio nych nie udzie la wspar cia an -
ty ty picz nym Ger szo ni tom. Jesz cze mniej osób wspie ra urzę du -
ją cych re dak to rów, wy daw ców i dru ka rzy, któ rzy sta no wią
an ty ty picz nych Me ra ri tów. Miej sce przy dzie lo ne Ger szo ni -
tom po za chod niej stro nie, na ty łach przy byt ku (w.23), wy da -
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je się wska zy wać na fakt, że ich po ło że nie i pra ca z Bo skie go
punk tu wi dze nia by ły naj mniej za szczyt ne i po ży tecz ne ze
wszyst kich grup le wic kich. Sta je się to też oczy wi ste, gdy we -
źmie my pod uwa gę czę ści przy byt ku i je go sprzę ty, ja kie ka -
żda gru pa mia ła pod swym nad zo rem oraz gdy we źmie my
pod uwa gę po ło że nie wo kół przy byt ku po zo sta łych grup Le -
wi tów oraz Mo jże sza, Aaro na i je go ro dzi ny. Po da li śmy już na -
szą myśl na te mat wer se tu 24, że dzia ła cze ewan ge li za cyj ni
– po bu dza ją cy lu dzi do po ku ty, wia ry i po świę ce nia – by li naj -
bar dziej wpły wo wą gru pą wśród an ty ty picz nych Ger szo ni -
tów i dla te go są an ty ty pem Elia sa fa, sy na La ela.

(25) W wer se tach 25 i 26 przed sta wio ny jest za kres dzia łal -
no ści Ger szo ni tów. Opis w 4 Moj. 4:25,26 jest nie co peł niej szy
niż w wer se tach, ja kie obec nie ba da my, po nie waż 4 Moj. 3:25,26
po mi ja za rów no skó ry fo cze (nie wła ści wie od da ne ja ko bor su -
cze) okry wa ją ce przy by tek, jak i osprzęt sznu rów do za sło ny
dzie dziń ca i bra my, któ re są wy mie nio ne w 4 Moj. 4:25,26.
To wła śnie zba da nie sprzę tów wy mie nio nych w tych wer se tach
oraz ich zna cze nia po zwo li ło nam zro zu mieć, że Ger szo ni ci są
na Wiek Ewan ge lii ty pem tych uspra wie dli wio nych, któ rzy ja -
ko mi sjo na rze, pa sto rzy, ewan ge li ści, świec cy po moc ni cy i ich
zwo len ni cy po ma ga ją lu dziom na dro dze do po ku ty i wia ry,
a ja ko pa sto rzy, ewan ge li ści, świec cy po moc ni cy oraz ich zwo -
len ni cy po ma ga ją uspra wie dli wio nym na dro dze do po świę ce -
nia, pod pew ny mi wzglę da mi udzie la jąc po mo cy Ka pła nom
w ich no wych stwo rze niach i czło wie czeń stwie. Wie rzy my, że
sta nie się to ja sne w trak cie przed sta wia nia na sze go te ma tu.
Ger szo ni ci przede wszyst kim mie li opie kę nad przy byt kiem, tj.
lnia ny mi za sło na mi, któ re by ły tuż przy de skach. Ogra ni czo ne
uży cie sło wa przy by tek, któ re w swym sze ro kim zna cze niu za -
zwy czaj od no si się do ca łej bu dow li, jest ty pem Ko ścio ła ja ko
no wych stwo rzeń – al bo w sta nie spło dze nia, al bo na ro dze nia
z Du cha (Żyd. 8:2,9,11; Obj. 13:6; 15:5; 21:3). An ty ty picz ni Ger -
szo ni ci opie ko wa li się za tem no wy mi stwo rze nia mi. Jak mo gli
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im słu żyć? Sta nie się to oczy wi ste, gdy przy po mni my so bie, że
przez ca ły Wiek aż do ro ku 1846, a bar dziej kon kret nie do ro -
ku 1878, nie by ło ze wnętrz ne go roz dzia łu mię dzy po świę co ny -
mi a uspra wie dli wio ny mi ja ko kla sa mi. Wie lu z po świę co nych
by ło człon ka mi ko ścio łów, w któ rych nie któ rzy z uspra wie dli -
wio nych dzia ła li ja ko pa sto rzy, ewan ge li ści i po moc ni cy świec -
cy. Ich ka za nia, na uki, roz mo wy i pi sma w wie lu przy pad kach
po ma ga ły Ka pła nom, szcze gól nie w za kre sie wła ści we go po stę -
po wa nia. W ten spo sób słu ży li oni an ty ty picz ne mu „przy byt -
ko wi” – no wym stwo rze niom. Le wi ci Wie ku Ewan ge lii z oczy -
wi stych po wo dów nie mo gli słu żyć no wym stwo rze niom na ro -
dzo nym z Du cha, z wy jąt kiem słu żby po śred niej, przez wspie -
ra nie do ro ku 1878 dzie ła Je zu sa, a na stęp nie – dzie ła Je zu sa
i uwiel bio ne go Ko ścio ła.

(26) Na stęp ną czę ścią słu żby Ger szo ni tów był na miot – za -
sło ny z ko ziej sier ści, któ re przy kry wa ły za sło ny lnia ne – „przy -
by tek”. Wy ko rzy sta nie za słon z sier ści ko ziej, któ re tu taj zwa -
ne są na mio tem (ohel, sło wo zwy kle tłu ma czo ne ja ko przy by tek),
ja ko na mio tu do przy kry cia za słon lnia nych jed no znacz nie su -
ge ru je na sze czło wie czeń stwo, któ re jest wprost na zy wa ne
przy byt kiem, ja ko na miot, dom – przy kry cie – na szych no -
wych stwo rzeń (2 Kor. 5:1,4; 2 Pio tra 1:13,14). Jej bia ły ko lor re -
pre zen tu je na sze czło wie czeń stwo, uspra wie dli wio ne przez
spra wie dli wość Chry stu sa (Iz. 1:18; Rzym. 4:6-8). Po dwój -
na część od przo du przy byt ku jest ty pem po dwój ne go za ry su
uspra wie dli wie nia – tym cza so we go i oży wio ne go. W ja ki spo -
sób an ty ty picz ni Ger szo ni ci słu ży li uspra wie dli wio ne mu czło -
wie czeń stwu Ka pła nów, jak jest to po ka za ne w słu żbie Ger szo -
ni tów wo bec „na mio tu” – za słon z sier ści ko ziej? Od po wia da -
my: Swy mi ka za nia mi, na uka mi, roz mo wa mi i pi sma mi nie kie -
dy po da wa li su ge stie, któ re po ma ga ły Ka pła nom w lep szym
utrzy my wa niu ich czło wie czeń stwa w uspra wie dli wio nym sta -
nie oraz w po stę po wa niu w har mo nii ze spra wie dli wo ścią, jak
rów nież w czę ścio wym oczysz cza niu ich ziem skie go na czy nia.
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Po ma ga li też Ka pła nom nie któ ry mi ze swych na uk, któ re wy -
ja śnia ły i bro ni ły uspra wie dli wie nia – część tej za sło ny po dwój -
nie zło żo na od przo du przy byt ku. Trze cią czę ścią przy byt ku, ja -
ka by ła pod stra żą ty picz nych Ger szo ni tów, by ło przy kry cie na -
mio tu z ba ra nich skór far bo wa nych na czer wo no. Ta część przy -
byt ku, przy kry wa ją ca to, co jest ty pem na sze go uspra wie dli wio -
ne go czło wie czeń stwa, jest bar dzo do brym ob ra zem oku po -
wej ofia ry na sze go Pa na ja ko na szej spra wie dli wo ści, któ ra
przy kry wa nie do sko na ło ści na sze go czło wie czeń stwa i czy ni je
spra wie dli wym w oczach Bo ga (Iz. 61:10; Rzym. 4:6-8; 3:21-
26; 10:4; 1 Kor. 1:30; Gal. 2:16; 3:22; Fi lip. 3:9). Ko lor czer wo ny
– ko lor krwi – wska zu je na myśl, że spra wie dli wość mo gła stać
się dla nas do stęp na tyl ko przez prze la ną krew – śmierć – Pa -
na Je zu sa. Uży to skór ba ra nich, po nie waż czło wie czeń stwo
Chry stu sa ofia ro wa ne na śmierć jest czę sto po ka zy wa ne w ofie -
rze ba ra na. W ja ki spo sób Le wi ci Wie ku Ewan ge lii słu ży li w an -
ty ty pie czło wie czeń stwu Ka pła nów w po wią za niu ze spra wie -
dli wo ścią Chry stu sa ja ko przy kry ciem te go czło wie czeń stwa?
Od by wa ło się to przez ich ka za nia, na uki, roz mo wy i pi sma,
któ re od cza su do cza su po bu dza ły ró żnych Ka pła nów do bar -
dziej zde cy do wa ne go uchwy ce nia się spra wie dli wo ści Chry stu -
sa ja ko przy kry cia ich nie do sko na ło ści. Je śli ci z nas, któ rzy by -
li spło dze ni jesz cze w ko ście le no mi nal nym, się gną pa mię cią
wstecz do nie któ rych z na szych po tknięć i nie do sko na ło ści
z tam tych dni, nie wąt pli wie przy po mną so bie, w ja ki spo sób ta -
ka po moc by ła nam udzie la na dzię ki pra cy nie któ rych an ty ty -
picz nych Ger szo ni tów, od sy ła ją cej nas „do krwi, któ ra uzdra -
wia i utrzy mu je mnie w zdro wiu”.

(27) Czwar tą czę ścią przy byt ku, ja ka na le ża ła do Ger szo ni -
tów, by ło przy kry cie ze skór fo czych, któ re le ża ło na czer wo -
nych skó rach ba ra nich (4 Moj. 4:25). Przed sta wia ono na sze cia -
ło ta kim, ja kim wi dzi je świat – od ra ża ją cym i od py cha ją cym.
Opie ko wa nie się nim przez Ger szo ni tów przed sta wia to, w ja -
ki spo sób pa sto rzy, ka zno dzie je, mi sjo na rze, świec cy po moc -
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ni cy i ich zwo len ni cy znaj do wa li wy tłu ma cze nie dla rze czy wi -
stych lub rze ko mych nie do sko na ło ści czło wie czeń stwa Ka pła -
nów i bro ni li ich przed mniej szą lub więk szą opo zy cją ze stro -
ny osób wro gich wo bec ich dro gi ofia ry. Ostat nią czę ścią wła -
ści we go przy byt ku, znaj du ją cą się pod nad zo rem Ger szo ni tów,
by ła pierw sza za sło na – drzwi przy byt ku. Jak już wie my,
przed sta wia ona śmierć ludz kiej wo li – wy rze cze nie się ludz -
kiej wo li. Je śli bo wiem ktoś pra gnął wejść w stan spło dze nia
z Du cha, mu siał zło żyć w śmier ci swo ją ludz ką wo lę. W ża den
in ny spo sób nie mógł stać się no wym stwo rze niem. Drzwi
przy byt ku re pre zen tu ją więc śmierć ludz kiej wo li. Co jest po -
ka za ne w tym, że za sło na ta by ła pod nad zo rem Ger szo ni -
tów? Od po wia da my: pa sto rzy, ka zno dzie je, świec cy po moc ni -
cy i ich zwo len ni cy przez swe ka za nia, na uki, roz mo wy i pi sma
za chę ca li tym cza so wo uspra wie dli wio nych do po świę ce nia
i pod ró żny mi wzglę da mi udzie la li im po mo cy, aż ci się po -
świę ci li. Bar dzo zna mien ne jest to, jak nie któ rzy z nich wy raź -
nie ro zu mie li akt po świę ce nia – coś, co mo że zro zu mieć zwy -
kły czło wiek. Wi dzi my więc, że je śli cho dzi o sa mych wier nych
– praw dzi wy Przy by tek Bo ga, Ger szo ni ci Wie ku Ewan ge lii
wy ko ny wa li na ich rzecz pew ną słu żbę.

(28) Przyj rzyj my się te raz za ję ciom Ger szo ni tów w od nie sie -
niu do dzie dziń ca. Są one opi sa ne w wer se cie 26, na to -
miast 4 Moj. 4:26 do da je pe wien szcze gół, nie wy stę pu ją cy
w 4 Moj. 3:26, tj. osprzęt sznu rów na le żą cy do za słon dzie dziń -
ca i bra my. Nasz dro gi Pa stor wy ka zał nam, że lnia ne za sło ny
dzie dziń ca są ty pem spra wie dli wo ści Chry stu sa, któ rą Le wi ci
Wie ku Ewan ge lii mie li przy wi lej utrzy my wać dla wszyst kich
w an ty ty picz nym Obo zie i na Dzie dziń cu i któ ra oka za ła się
mu rem nie wia ry dla po zo sta ją cych na ze wnątrz, w Obo zie,
a mu rem wia ry dla tych, któ rzy wcho dzą na Dzie dzi niec. To, że
za sło na dzie dziń ca by ła pod opie ką Ger szo ni tów przed sta wia
fakt, że Ger szo ni ci Wie ku Ewan ge lii mie li mieć przy wi lej słu że -
nia – przez swe ka za nia, roz mo wy, na uki i pi sma – uspra wie -
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dli wio nym i nie uspra wie dli wio nym w związ ku z grze chem,
spra wie dli wo ścią, upad kiem, prze kleń stwem, oku pem, po ku -
tą, wia rą, uspra wie dli wie niem i spra wie dli wym ży ciem. Dru -
gim ele men tem dzie dziń ca, któ rym opie ko wa li się Ger szo ni ci,
by ła bra ma dzie dziń ca. Re pre zen tu je ona na sze go Pa na Je zu sa
ja ko Drzwi, je dy nie przez któ re mo żna wejść do uspra wie dli -
wie nia (Ja na 10:7; 14:6; 1 Kor. 1:30). Zaj mo wa nie się przez nich
bra mą dzie dziń ca jest ty pem fak tu, że szcze gól nym przy wi le -
jem Ger szo ni tów Wie ku Ewan ge lii w li nii Lib ni tów – pa sto -
rów, mi sjo na rzy, ka zno dziei, dzia ła czy świec kich i ich zwo len -
ni ków – by ło utrzy my wa nie przed świa tem (przy po mo cy ka -
zań, roz mów, na ucza nia i pism) na uk, któ re sku pia ją się
na Chry stu sie ja ko Zba wi cie lu grzesz ni ków, do ty czą cych upad -
ku, grze chu, prze kleń stwa, spra wie dli wo ści, po ku ty, spra wie -
dli wo ści Chry stu sa i Je go ofiar ni czej śmier ci, wia ry oraz uspra -
wie dli wie nia z wia ry. Trze cia rzecz zwią za na z dzie dziń cem,
któ rą, jak czy ta my, opie ko wa li się Ger szo ni ci, skła da ła się ze
sznu rów za słon dzie dziń ca oraz bra my (4 Moj. 3:26; 4:26). Wy -
da je się, że w Pi śmie Świę tym nie ma żad nej in nej wzmian ki
o tych kon kret nych sznu rach. To, że nie są to sznu ry utrzy mu -
ją ce na miej scu słu py oczy wi ste jest z fak tu, że te dru gie by ły
pod nad zo rem Me ra ri tów (4 Moj. 3:37; 4:32). Wy da je się, że
by ły to sznu ry, któ re ra zem z ha czy ka mi na słu pach po ma ga -
ły w utrzy my wa niu za słon i bra my dzie dziń ca na wła ści wym
miej scu na słu pach. Sznu ry te, po dob nie jak ha czy ki, praw do -
po dob nie prze cho dzi ły przez oczka w gór nej (być mo że ta kże
w dol nej) czę ści za słon i bra my, a na stęp nie by ły za wią za ne wo -
kół słup ków, praw do po dob nie nad i pod dol ny mi ha czy ka mi,
wspól nie z ni mi utrzy mu jąc w ten spo sób za sło ny i bra mę w od -
po wied nim po ło że niu. Je śli tak by ło, wy da ją się one przed sta -
wiać na uki do ty czą ce Pa na Je zu sa ja ko Zba wi cie la oraz Je go
spra wie dli wo ści, któ re Ger szo ni ci Wie ku Ewan ge lii mie li uży -
wać do wza jem ne go po ma ga nia so bie oraz swym bra ciom Me -
ra ri tom i Ke ha ty tom w pod trzy my wa niu dok try ny o Chry stu -
sie ja ko Drzwiach uspra wie dli wie nia oraz Je go spra wie dli wo -
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ści ja ko przy kry ciu ludz kiej nie do sko na ło ści. Wy ra że nie
„osprzęt do ich pra cy” [w pol skich prze kła dach od da wa ne ja -
ko na czy nia, na rzę dzia – przy pis tłum.] praw do po dob nie ozna -
cza miedź lub sre bro uży te do oczek za słon i bra my, przez któ -
re prze cho dzi ły sznu ry, oraz miedź lub sre bro uży te na koń ców -
kach sznu rów. Je śli uży ta by ła miedź, wska zy wa ło by to
na uspra wie dli wie nie, tak jak nasz dro gi Pa stor wy ja śnił mie -
dzia ne pod sta wy itp. na dzie dziń cu. Je śli uży te by ło sre bro,
pod kre śla ło by to praw dzi wość, jak wy ja śniał to w od nie sie niu
do sym bo li ki gło wic, ha ków i kla mer (opa sek) słu pów. Do brze
bę dzie jed nak, je śli nie bę dzie my do gma tycz ni co do osprzę tu
sznu rów, po nie waż są one bar dzo ogól nie przed sta wio ne w Pi -
śmie Świę tym i naj wy raź niej mó wi o nich je dy nie 4 Moj. 4:26,
któ rą wła śnie ko men tu je my.

(29) Gdy roz wa ża my sym bo li kę przy byt ku – lnia ną za sło -
nę, je go przy kry cie z sier ści ko ziej, po dwój nie zło żo ną część
przy kry cia na prze dzie przy byt ku, przy kry cie z czer wo nych
skór ba ra nich, przy kry cie ze skór fo czych, pierw szą za sło nę,
za sło ny dzie dziń ca i bra my z ich sznu ra mi i osprzę tem tych
sznu rów – zu peł nie oczy wi ste jest to, że Ger szo ni ci, któ rzy się
ni mi opie ko wa li, przed sta wia ją tych uspra wie dli wio nych, któ -
rzy sta ra li się skła niać lu dzi do po ku ty wo bec Bo ga, do wia ry
w na sze go Pa na Je zu sa i po świę ce nia się Pa nu. Udzie la li oni
pew nej po mo cy po szcze gól nym Ka pła nom w ich no wych
stwo rze niach i czło wie czeń stwie, a ta kże w pew nym stop niu
bro ni li przed świa tem opacz nie ro zu mia ną dro gę ofia ry Ka pła -
nów. Sym bo li ka na le żą cych do nich czę ści przy byt ku i dzie -
dziń ca, po łą czo na z fak ta mi z Wie ku Ewan ge lii, po twier dza
pra wi dło wość po wy ższej in ter pre ta cji od no śnie te go, kim by -
li Ger szo ni ci Wie ku Ewan ge lii i ja ka słu żba by ła przy dzie lo -
na im przez Bo ga.

(30) Roz dział, któ ry wy ja śnia my w ty pie i an ty ty pie,
w wer se tach 27-31 oma wia pra cę Ke ha ty tów. W na stęp nym
roz dzia le (w.1-20) po da nych jest wie le szcze gó łów zwią za -
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nych z ich pra cą oraz rze cza mi, z któ ry mi mie li do czy nie -
nia. Je śli Pan po zwo li, ty mi więk szy mi szcze gó ła mi ma my
na dzie ję się za jąć, gdy za cznie my oma wiać ten roz dział.
Obec nie ogra ni czy my na szą uwa gę do szcze gó łów po da -
nych w 4 Moj. 3:27-31. Wy żej wy ja śni li śmy an ty ty py Wie ku
Ewan ge lii dla Am ra mi tów, Isha ry tów, He bro ni tów i Uz zie -
li tów; nie mu si my więc wcho dzić w szcze gó ły wer se tu 27.
Ko men tu jąc wer set 22, wy ja śni li śmy też an ty typ wer se -
tów 28 i 34. Nie bę dzie my więc po da wać żad nych dal szych
ko men ta rzy na te mat wer se tu 28. W wer se cie 29 po da na jest
lo ka li za cja na mio tów Ke ha ty tów wo bec przy byt ku – po je -
go po łu dnio wej stro nie. Dru gą co do wa żno ści stro ną przy -
byt ku, za raz po je go stro nie wschod niej, by ła stro na po łu -
dnio wa. To wła śnie z te go po wo du Ke ha ty ci, ja ko naj wa -
żniej si z Le wi tów, mie li przy wi lej miesz kać po po łu dnio wej
stro nie świę tej bu dow li, bę dąc ty pem te go, że Ke ha ty ci Wie -
ku Ewan ge lii mie li być naj wy ższą kla są, a ta kże wy ko ny wać
naj bar dziej od po wie dzial ną i do nio słą pra cę Le wi tów Wie -
ku Ewan ge lii. W ty pie Ke ha ty ci no si li oczy wi ście naj święt -
sze sprzę ty przy byt ku, co ob ra zu je fakt, że Ke ha ty ci Wie ku
Ewan ge lii mie li wy ko ny wać wa żniej szą i bar dziej od po wie -
dzial ną pra cę niż in ni Le wi ci Wie ku Ewan ge lii. Wy ja śni li -
śmy już wer set 30, mó wią cy o tym, że El sa fan, wódz Ke ha -
ty tów przed sta wia do gma ty ków ja ko naj bar dziej wpły wo -
wych Ke ha ty tów Wie ku Ewan ge lii. 

(31) W wer se cie 31 wy mie nio ne są po szcze gól ne sprzę -
ty przy byt ku, któ re by ły pod stra żą Ke ha ty tów, z wy jąt -
kiem umy wal ni, o któ rej nie ma żad nej wzmian ki w obec -
nym he braj skim tek ście te go wer se tu. Nie zwy kłe jest to, że
obec ny he braj ski tekst 4 Moj. 4:1-20, gdzie po da ne są sprzę -
ty przy byt ku, ta kże po mi ja umy wal nię. Mi mo to, ja ko część
sprzę tów przy byt ku, znaj do wa ła się ona oczy wi ście
pod opie ką Ke ha ty tów. Słusz nie nie ma więc o niej wzmian -
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ki wśród sprzę tów no szo nych przez in nych Le wi tów
(4 Moj. 3:25,26,36,37; 4:25,26,31,32). Sep tu agin ta, Pię ciok siąg
Sa ma ry tań ski oraz Prze kład Sa ma ry tań ski, któ re są o wie le
wie ków star sze niż na sze naj star sze ma nu skryp ty obec ne go
he braj skie go tek stu, w 4 Moj. 4:14 za wie ra ją stwier dze nie, że
umy wal nia by ła naj pierw na kry wa na pur pu ro wym płót -
nem, a na stęp nie skó ra mi fo czy mi; po nie waż wzmian ka ta
wy stę pu je wła śnie w tym wer se cie, umy wal nia by ła oczy wi -
ście no szo na przez Ke ha ty tów. Uwa ża my, że te bar dzo sta -
ro żyt ne tek sty wła ści wie przed sta wia ją fak ty. Pierw szą rze -
czą, ja ka we dług wer se tu 31 by ła pod opie ką Ke ha ty tów, jest
ar ka. Jak już wie my, skrzy nia ar ki przed sta wia Chry stu sa ja -
ko skarb ni cę ca łe go pla nu Je ho wy (T 121), na to miast jej
ubła gal nia, che ru bi ny i świa tło chwa ły – Je ho wę, Gło wę
Chry stu sa (T 123,124). No sze nie ar ki przez Ke ha ty tów
na Wiek Ewan ge lii prze sta wia za tem fakt, że tym cza so wo
uspra wie dli wie ni Ke ha ty ci przez wy kła dy i pi sma mie li wy -
ko ny wać słu żbę dla Bo ga oraz kla sy Chry stu sa w jej sta nie
po za za sło ną, tj. w sta nie uwiel bio nym, bez wy raź ne go ro -
zu mie nia my śli Pa na na ten te mat. Za sta nów my się w krót -
ko ści, w ja ki spo sób czte ry ro dy Ke ha ty tów Wie ku Ewan ge -
lii świad czy ły pew ne usłu gi Ka pła nom i lu do wi w ich wy sił -
kach zwią za nych z an ty ty picz ną Ar ką – Bo giem i Chry stu -
sem po za za sło ną. Am ra mi ci Ger szo mi ci, któ rzy zaj mo wa li
się za cho wa niem he braj skich, chal dej skich i grec kich tek -
stów oraz prze kła dów sta ro żyt nych, czy niąc to, do star cza li
Ka pła nom i lu do wi środ ków do wła ści we go zro zu mie nia
Bo ga w Je go Oso bie, Przy mio tach, Pla nie i Dzie łach oraz
kla sy Chry stu sa ja ko Bo skich, nie śmier tel nych istot, ja ko
wy bra ne go Ka płań stwa oraz ja ko Za dość czy ni cie la i Wy ko -
naw cy Za ko nu. Za cho wa li bo wiem dla nas tek sty, któ re
trak tu ją o tych te ma tach, i w ten spo sób po mo gli nam nie ty -
le je zro zu mieć, co uzy skać to, co pro wa dzi do ich wła ści we -
go zro zu mie nia. Am ra mi ci Elie ze ry ci, ja ko lek sy ko gra fo wie
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i gra ma ty cy he braj skie go, chal dej skie go i grec kie go, swy mi
de fi ni cja mi i gra ma tycz ny mi wy ja śnie nia mi bi blij nych słów,
wy ra żeń, zdań skła do wych i peł nych, po ma ga ją nam zro zu -
mieć sło wa i zda nia ory gi na łów, do ty czą ce Bo ga i uwiel bio -
ne go Chry stu sa. Ja ko tłu ma cze, przez ró żne prze kła dy po -
ma ga ją nam ja śniej do strzec bi blij ne my śli na te mat Bo ga
i uwiel bio ne go Chry stu sa. Ja ko au to rzy kon kor dan cji, po ma -
ga ją w po głę bia niu zna cze nia bi blij nych słów, zdań i na uk
od no szą cych się do Bo ga i uwiel bio ne go Chry stu sa. An ty ty -
picz ni Am ra mi ci w ten spo sób po ma ga li an ty ty picz nym Ka -
pła nom i lu do wi. Udzie la jąc tej po mo cy w od nie sie niu
do Bo ga i uwiel bio ne go Chry stu sa, no si li Ar kę. 

(32) An ty ty picz ni Isha ry ci ta kże udzie la li po mo cy an ty ty -
picz nym Ka pła nom i lu do wi, no sząc dla nich an ty ty picz ną
Ar kę – słu żąc w od nie sie niu do Bo ga i uwiel bio ne go Chry stu -
sa. Au to rzy przed mów (an ty ty picz ni Zi chri ci), któ rzy przed -
sta wia li Bo skie po cho dze nie, praw dzi wość, wia ry god ność
i ka no nicz ność Bi blii oraz po dzia ły i ogól ną za war tość jej
ksiąg, udzie la li w ten spo sób pew nej po mo cy w zro zu mie niu
Bo ga ja ko Ob ja wia ją ce go Swój plan oraz uwiel bio ne go Chry -
stu sa ja ko Rzecz ni ka i Wy ko naw cy Bo skie go pla nu. Eg ze ge -
ci (an ty ty picz ni Ne fe gi ci), któ rzy swy mi wy ja śnie nia mi Bi blii
rzu ca li pew ne świa tło na nie któ re tek sty trak tu ją ce o Bo gu
i uwiel bio nym Chry stu sie, tym sa mym no sząc an ty ty picz ną
Ar kę, po ma ga li w ten spo sób an ty ty picz nym Ka pła nom i lu -
do wi. Har mo ni zu ją cy Bi blię (an ty ty picz ni Ko ra chi ci), ze sta -
wia jąc rów no le głe wer se ty i opi sy oraz ukła da jąc te ma tycz -
nie tek sty i in dek sy, na ile do ty czy ły one Bo ga i uwiel bio ne -
go Chry stu sa, no si li an ty ty picz ną Ar kę, i w ten spo sób słu ży -
li an ty ty picz nym Ka pła nom i lu do wi, np. Na ve w swej Bi blii
te ma tycz nej po da je 90 stron te ma tycz nie uło żo nych tek stów
trak tu ją cych o Bo gu, 93 stro ny te ma tycz nie uło żo nych wer -
se tów trak tu ją cych o Je zu sie Chry stu sie, z któ rych wie le od -
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no si się do Nie go w Je go uwiel bio nym sta nie, i pra wie 30
stron te ma tycz nie uło żo nych wer se tów trak tu ją cych o Ko -
ście le. Po nad to, pod in ny mi na głów ka mi przy ta cza wie le in -
nych tek stów do ty czą cych Bo ga i uwiel bio ne go Chry stu sa.
Je go Bi blia te ma tycz na jest więc du żą po mo cą za rów no dla an -
ty ty picz nych Ka pła nów, jak i lu du, cho ciaż oczy wi ście nie -
rzad ko cy tu je on pew ne wer se ty pod te ma ta mi, do któ rych
one nie na le żą, a ta kże błęd nie sto su je in ne. Ro zu mie my
więc, w ja ki spo sób te trzy gru py an ty ty picz nych Isha ry tów
no si ły an ty ty picz ną Ar kę.

(33) Po dob nie an ty ty picz ni He bro ni ci uczest ni czy li w no -
sze niu an ty ty picz nej Ar ki. Hi sto rycz ni wy kła dow cy i pi sa rze
(an ty ty picz ny Je ka me am), któ rzy przed sta wia li hi sto rię dzia -
łań Bo ga po ka za ną w Bi blii i w hi sto rii Ko ścio ła i któ rzy opi sy -
wa li hi sto rię zmar twych wsta nia Pa na Je zu sa oraz Je go dzia ła -
nia w hi sto rii Ko ścio ła, no si li an ty ty picz ną Ar kę. Ci, któ rzy zaj -
mo wa li się ty mi te ma ta mi z chro no lo gicz ne go punk tu wi dze -
nia (an ty ty picz ny Ja cha zjel), no si li an ty ty picz ną Ar kę z te go
punk tu wi dze nia. Ci, któ rzy opi sy wa li te te ma ty pod wzglę -
dem ar che olo gicz nym (an ty ty picz ny Ama riasz) oraz geo gra -
ficz nym (an ty ty picz ny Je rij jasz), no si li an ty ty picz ną Ar kę z te -
go punk tu wi dze nia. Ja ko ilu stra cję mo że my przy to czyć Hi sto -
rię re for ma cji dra D’Au bi gne’a, cał ko wi cie prze siąk nię tą ideą
rę ki Bo ga i Chry stu sa, kształ tu ją cych wy da rze nia te go okre su.
Z te go punk tu wi dze nia współ pra co wał on w no sze niu an ty -
ty picz nej Ar ki.

(34) An ty ty picz ni Uz zie li ci ta kże mie li udział w no sze niu
an ty ty picz nej Ar ki. Ci, któ rzy ja ko pi sa rze etycz ni (an ty ty -
picz ny Mi sza el) opi sy wa li świę ty cha rak ter Bo ga oraz uwiel -
bio ne go Pa na Je zu sa i uwiel bio ne go Ko ścio ła, wnie śli wła śnie
ta ki wkład w no sze nie an ty ty picz nej Ar ki. Ci, któ rzy ja ko do -
gma ty cy (an ty ty picz ny El sa fan) pi sa li na te mat Oso by, Przy -
mio tów, Pla nu i Dzieł Bo ga, na te mat Oso by, Przy mio tów
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i Dzieł uwiel bio ne go Pa na Je zu sa oraz na te mat Przy mio tów
i Dzieł uwiel bio ne go Ko ścio ła – ta kże no si li an ty ty picz ną Ar -
kę. Do ty czy to rów nież tych uspra wie dli wio nych (an ty ty picz -
ny Si tri), któ rzy mó wi li wy kła dy i pi sa li na te mat do wo dów Bi -
blii i jej re li gii, a prze ciw ko ata kom wro gów Bi blii i jej re li gii.
Gdy do wo dzi li ist nie nia Bo ga i Je go przy mio tów oraz bro ni li
ró żnych za ry sów Je go Pla nu i Dzieł, gdy udo wad nia li fakt
zmar twych wsta nia Chry stu sa i bro ni li Je go dzieł w hi sto rii
Ko ścio ła – no si li an ty ty picz ną Ar kę.

(35) Nie chce my oczy wi ście po wie dzieć, że an ty ty picz ni
Le wi ci Ke ha ty ci wy raź nie ro zu mie li an ty ty picz ną Ar kę czy in -
ne przed mio ty wy po sa że nia an ty ty picz ne go Przy byt ku oraz
zwią za nych z ni mi na czyń i sprzę tów, któ re no si li. Na stęp ny
roz dział (4 Moj. 4:5-15) po ka zu je bo wiem, że ty picz ni Ke ha -
ty ci no si li wszyst ko pod przy kry ciem. Jest to ty pem fak tu, że
Ke ha ty ci Wie ku Ewan ge lii słu żą w związ ku z an ty ty picz ny -
mi sprzę ta mi i na czy nia mi Przy byt ku nie wi dząc – nie ro zu -
mie jąc – ich wy raź nie, ma jąc je dy nie pew ne ogól ne po ję cie
na ich te mat, po moc ne dla an ty ty picz nych Ka pła nów i lu du.
To, co stwier dzi li śmy po wy żej od no śnie ich słu żby na rzecz
an ty ty picz nej Ar ki, do wo dzi, że tak wła śnie jest.

(36) Na stęp nym sprzę tem przy byt ku, któ ry we dług wer -
se tu 31 był pod nad zo rem Ke ha ty tów, jest stół z chle ba mi po -
kład ny mi. Stół ten przed sta wia Chry stu sa pod trzy mu ją ce go
Chleb Ży wo ta dla bra ci, dzię ki któ re mu są oni wzmac nia ni
w ka żdym do brym sło wie i uczyn ku na swą pod róż (T 115).
Re pre zen tu je on więc kla sę Chry stu sa, wza jem nie roz wi ja ją -
cą się w po do bień stwie do Chry stu sa. Nie na stę pu je to przez
wza jem ne oświe ca nie umy słu, gdyż czy ni to ona ja ko an ty -
typ Zło te go Świecz ni ka, lecz przez wza jem ne kar mie nie, po -
bu dza nie i pod trzy my wa nie się sto sow ny mi frag men ta mi
Sło wa – an ty ty picz nym Chle bem Po kład nym. Nie sie nie sto -
łu przez Ke ha ty tów na Wiek Ewan ge lii re pre zen tu je fakt,
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że Ke ha ty ci te go Wie ku słu żą Ko ścio ło wi w funk cji wzmac -
nia nia bra ci w ła sce przez po da wa nie im pew nych sprzy ja -
ją cych te mu po mo cy. I tak, ja ko an ty ty picz ni Am ra mi ci Ger -
szo mi ci, ci uspra wie dli wie ni, któ rzy za cho wy wa li Pi smo
Świę te w je go ory gi na łach i sta ro żyt nych prze kła dach, słu ży -
li Ko ścio ło wi ja ko an ty ty picz ne mu Sto ło wi, po nie waż za -
cho wa li te czę ści Pi sma Świę te go, któ re są uży wa ne przez
Ko ściół do wzmac nia nia bra ci; w ten spo sób no si li an ty ty -
picz ny Stół. Po dob nie Am ra mi ci Elie ze ry ci, któ rzy ja ko lek -
sy ko gra fo wie de fi nio wa li, a ja ko gra ma ty cy wy ja śnia li te ter -
mi ny, któ re ma ją za sto so wa nie do dzie ła kla sy Chry stu sa
wzmac nia ją ce go bra ci, słu ży li Chry stu so wi pod tym wzglę -
dem, a tym sa mym no si li an ty ty picz ny Stół. Ci an ty ty picz ni
Am ra mi ci Elie ze ry ci, któ rzy ja ko tłu ma cze prze kła da li te czę -
ści Pi sma Świę te go, któ re są uży wa ne przez kla sę Chry stu sa
do wzmac nia nia bra ci, słu ży li w ten spo sób i no si li an ty ty -
picz ny Stół. Ta kże Am ra mi ci Elie ze ry ci, któ rzy ja ko au to rzy
kon kor dan cji za opa try wa li kla sę Chry stu sa przez wzmac -
nia nie bra ci sto sow ny mi wer se ta mi Bi blii, słu ży li im ja ko an -
ty ty picz ne mu Sto ło wi, a więc no si li go.

(37) W no sze niu an ty ty picz ne go Sto łu uczest ni czy li ta kże
Isha ry ci Wie ku Ewan ge lii. Isha ry ci Zi chri ci peł ni li ta ką słu -
żbę wo bec Ko ścio ła, ja ko wzmac nia ją ce go bra ci, przez do -
wo dze nie Bo skie go po cho dze nia itp. bi blij nych ksiąg, któ re
za wie ra ją my śli po moc ne do wzmac nia nia bra ci. Isha ry ci
Ne fe gi ci współ pra co wa li w tym dzie le przez po da wa nie po -
moc nych my śli wy ja śnia ją cych ja ko kieł ków (Ne feg, pęd,
kie łek) praw dy na te mat wer se tów wzmac nia ją cych bra ci.
W no sze niu an ty ty picz ne go Sto łu mie li też swój udział Isha -
ry ci Ko ra cha, gro ma dzą cy rów no le głe i te ma tycz nie uło żo -
ne wer se ty i in dek sy, któ re ma ją za sto so wa nie do wzmac nia -
nia bra ci. He bro ni ci Wie ku Ewan ge lii na wie le spo so bów
po ma ga li Ko ścio ło wi w je go funk cji wzmac nia nia bra ci, co
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mo żna za uwa żyć na pod sta wie fak tów hi sto rycz nych, bio -
gra ficz nych, chro no lo gicz nych, ar che olo gicz nych i geo gra -
ficz nych, ja kie po da wa li na te mat Bi blii i hi sto rii Ko ścio ła, co
by ło ilu stra cją ta kie go wzmac nia nia i sprzy ja ło mu, po nie -
waż fak ty te czę sto po ma ga ły bra ciom we wza jem nym
wzmac nia niu się. Uz zie li ci Wie ku Ewan ge lii, szcze gól nie
z li nii Mi sza ela, ja ko wy kła dow cy i pi sa rze na te mat bodź -
ców do roz wi ja nia cha rak te ru, po da wa ny mi tu i ów dzie ra -
da mi po ma ga li Ko ścio ło wi we wzmac nia niu bra ci w chrze -
ści jań skim cha rak te rze. W mniej szym stop niu po dob nie czy -
ni li Uz zie li ci z li nii El sa fa na, po da jąc sto sow ne wska zów ki
dok try nal ne i po ma ga jąc w ten spo sób Ko ścio ło wi ja ko
wzmac nia ją ce mu bra ci w po do bień stwie do Chry stu sa.
Pod pew ny mi wzglę da mi po ma ga li w tym Uz zie li ci Si trie go,
po nie waż wspo ma ga li Ko ściół we wzmac nia niu wia ry bra -
ci przez obro nę praw dy Bi blii oraz ró żnych jej na uk, a ta kże
przez od pie ra nie ata ków nie wie rzą cych na Bi blię i jej re li gię.
Ta kie by ły ró żne spo so by no sze nia an ty ty picz ne go Sto łu
przez Ke ha ty tów Wie ku Ewan ge lii.

(38) Trze cim sprzę tem przy byt ku pod le ga ją cym Ke ha ty -
tom był świecz nik. Jak wie my, przed sta wia on kla sę Chry stu -
sa oświe ca ją cą bra ci (T 115,116). An ty ty picz ny Stół praw dą
wzmac nia ser ce w po do bień stwie do Chry stu sa, na to miast
an ty ty picz ny Świecz nik wzmac nia nią umysł. Świecz nik
przed sta wia nas ja ko za an ga żo wa nych w pro ces na ucza nia,
a Stół – w pro ces roz wi ja nia cha rak te ru. An ty ty picz ni Ke ha -
ty ci Wie ku Ewan ge lii na ró żne spo so by po ma ga li więc kla sie
Chry stu sa w oświe ca niu, in stru owa niu i na ucza niu bra ci.
Am ra mi ci Ger szo mi ci czy ni li to za cho wu jąc Pi smo Świę te
w je go ory gi na łach i sta ro żyt nych prze kła dach, do star cza jąc
Ko ścio ło wi tek stów, któ rych uży wa on do oświe ca nia bra ci.
Am ra mi ci Elie ze ry ci udzie la li kla sie Chry stu sa zna czą cej po -
mo cy w oświe ca niu bra ci na te mat Sło wa Pa na przez lek sy -
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ko gra fów, któ rzy po da wa li de fi ni cje słów; przez gra ma ty -
ków, któ rzy wy ja śnia li ró żne kwe stie gra ma tycz nie; przez
tłu ma czy, któ rzy po da wa li po moc ne tłu ma cze nia słów; oraz
przez au to rów kon kor dan cji, któ rzy gro ma dzi li wer se ty
pod od no śny mi sło wa mi. W ten spo sób Am ra mi ci Wie ku
Ewan ge lii no si li an ty ty picz ny Świecz nik. Isha ry ci Wie ku
Ewan ge lii ta kże wspo ma ga li kla sę Ko ścio ła ja ko na uczy cie li
bra ci, i w ten spo sób no si li an ty ty picz ny Świecz nik. Isha ry -
ci Zi chrie go Wie ku Ewan ge lii po ma ga li Ko ścio ło wi w je go
dzie le oświe ca nia bra ci, i w ten spo sób no si li an ty ty picz ny
Świecz nik, po da jąc ogól ne in for ma cje wpro wa dza ją ce na te -
mat Bi blii i jej ksiąg; Isha ry ci Ne fe gi ci Wie ku Ewan ge lii, ja -
ko eg ze ge ci, czy ni li to przez rzu ca nie świa tła na ró żne wer -
se ty, a Isha ry ci Ko ra chi ci Wie ku Ewan ge lii – przez zbie ra nie
rów no le głych i te ma tycz nie uło żo nych wer se tów oraz two -
rze nie in dek sów. Ta kże He bro ni ci Wie ku Ewan ge lii no si li
an ty ty picz ny Świecz nik. W ja ki spo sób mo gli by śmy wy ja śnić
na przy kład pro roc twa Księ gi Ob ja wie nia bez po mo cy He -
bro ni tów Je ka me ama, któ rzy w swych hi sto riach Ko ścio ła
oraz bio gra fiach wy bit nych chrze ści jan za war li fak ty po ka -
za ne w tej księ dze? Wszy scy wie my, ile po mo cy Ko ściół ja -
ko oświe ca ją cy bra ci otrzy mał w tym ce lu dzię ki wy kła dom
i pi smom tych He bro ni tów Wie ku Ewan ge lii, któ rzy do star -
cza li in for ma cji chro no lo gicz nych, ar che olo gicz nych i geo -
gra ficz nych. Za ka żdym ra zem, gdy z ja kie goś słow ni ka Bi -
blii lub en cy klo pe dii re li gii uzy sku je my pew ne re li gij ne in -
for ma cje, po moc ne w wy ja śnie niu bra ciom pew nych kwe stii,
uzy sku je my po moc od He bro ni tów. Udzie la jąc kla sie Chry -
stu sa po mo cy pod ty mi ró żny mi wzglę da mi w ce lu oświe ca -
nia bra ci, He bro ni ci no szą an ty ty picz ny Świecz nik. Kie dy kol -
wiek Uz zie li ta Mi sza eli ta udzie la nam in for ma cji na te ma ty
etycz ne, kie dy kol wiek Uz zie li ta El sa fa ni ta po da je nam in for -
ma cje na te mat dok try nal ny i kie dy kol wiek Uz zie li ta Si tri ta
udzie la nam in for ma cji na te mat do wo dów i apo lo ge ty ki
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chrze ści jań skiej oraz kie dy kol wiek my uży wa my ta kich in -
for ma cji do oświe ca nia bra ci – oni no szą Świecz nik.

(39) Czwar tym sprzę tem przy byt ku pod opie ką Ke ha ty -
tów był zło ty oł tarz. Oł tarz ten przed sta wia kla sę Chry stu sa,
nie ja ko isto ty ludz kie, lecz ja ko no we stwo rze nia, po cie sza -
ją ce itp. ofia ru ją cych się bra ci (T 120). Ja ko po cie sza ją cy
i wspo ma ga ją cy się wza jem nie w ofia ro wa niu – an ty ty picz -
ny Zło ty Oł tarz – otrzy my wa li oni po moc od Ke ha ty tów Wie -
ku Ewan ge lii, a ci w ten spo sób no si li an ty ty picz ny Zło ty Oł -
tarz. Na pod sta wie te go, co po da li śmy ja ko ró żne za ry sy słu -
żby Ke ha ty tów Wie ku Ewan ge lii, ła twiej mo że my zro zu mieć,
co za wie ra się w no sze niu przez nich an ty ty picz ne go Zło te -
go Oł ta rza. Ja ką kol wiek po moc kla sa Chry stu sa otrzy my wa -
ła w po cie sza niu itp. ofia ru ją cych się bra ci oraz w swych mo -
dli twach, je śli po cho dzi ła ona z Pi sma Świę te go za cho wa ne -
go w je go ory gi na łach i sta ro żyt nych prze kła dach, a ta kże
z lek sy ko gra ficz nych, gra ma tycz nych, tłu ma cze nio wych
i kon kor dan cyj nych wy sił ków Ke ha ty tów Wie ku Ewan ge lii
– po moc ta jest an ty ty pem słu żby czte rech grup Am ra mi tów
w ich obo wiąz kach wo bec zło te go oł ta rza. Ja ką kol wiek po moc
kla sa Chry stu sa otrzy my wa ła w po cie sza niu i wspie ra niu
współ o fiar ni ków oraz w mo dli twie, je śli po cho dzi ła ona
z dzieł wpro wa dza ją cych na te mat Bi blii ja ko ca ło ści oraz
na te mat jej po je dyn czych ksiąg, z prac eg ze ge tycz nych oraz
z rów no le gle i te ma tycz nie uło żo nych tek stów i in dek sów
Ke ha ty tów Wie ku Ewan ge lii – po moc ta jest an ty ty pem słu -
żby trzech grup Isha ry tów w ich obo wiąz kach wo bec zło te -
go oł ta rza. Ja ką kol wiek po moc kla sa Chry stu sa otrzy my wa -
ła dla po cie sza nia i wspie ra nia współ o fiar ni ków oraz dla mo -
dli twy z hi sto rycz nych, bio gra ficz nych, chro no lo gicz nych,
ar che olo gicz nych i geo gra ficz nych dzieł Ke ha ty tów Wie ku
Ewan ge lii – po moc ta jest an ty ty pem słu żby czte rech grup
He bro ni tów w ich obo wiąz kach wo bec zło te go oł ta rza. Ja ką -
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kol wiek po moc kla sa Chry stu sa otrzy my wa ła dla po cie sza nia
i wspie ra nia współ o fiar ni ków oraz dla mo dli twy z etycz nych,
do gma tycz nych i apo lo ge tycz nych dzieł Ke ha ty tów Wie ku
Ewan ge lii, po moc ta jest an ty ty pem słu żby trzech grup Uz zie -
li tów w ich obo wiąz kach wo bec zło te go oł ta rza.

(40) Pią tym sprzę tem wy po sa że nia przy byt ku po wie rzo -
nym Ke ha ty tom był oł tarz ca ło pa le nia. Oł tarz ten przed sta -
wia Je zu sa i Ko ściół w ich ofia ro wa nym czło wie czeń stwie,
na któ rym i w któ rym ofia ro wa ne są ich pra wa ży cio we ja ko
ofia ra mo żli wa do przy ję cia przez Bo ga. Wszel ka słu żba, ja -
ką Ke ha ty ci Wie ku Ewan ge lii peł ni li wo bec Je zu sa i Ko ścio ła
w ich ofia ro wa nym czło wie czeń stwie, jest po ka za na w ty pie
przez Ke ha ty tów no szą cych oł tarz ca ło pa le nia. I tak, za cho -
wu jąc sto sow ne czę ści Bi blii w jej ory gi na łach i sta ro żyt nych
prze kła dach oraz przez swe od no śne dzie ła lek sy ko gra ficz ne,
gra ma tycz ne, tłu ma cze nio we i kon kor dan cyj ne Ke ha ty ci
Wie ku Ewan ge lii słu ży li w od nie sie niu do ofia ro wa ne go czło -
wie czeń stwa kla sy Chry stu sa. Wszel ka po moc w for mie
wpro wa dzeń, eg ze ge zy czy har mo ni zo wa nia, ja kiej Ke ha ty -
ci Wie ku Ewan ge lii udzie la li kla sie Chry stu sa w jej ofia ro wa -
nym czło wie czeń stwie, jest an ty ty pem Isha ry tów no szą cych
oł tarz ca ło pa le nia. Wszel kie po mo ce hi sto rycz ne, bio gra ficz -
ne, chro no lo gicz ne, ar che olo gicz ne i geo gra ficz ne na te ma ty
re li gij ne, ja kich Ke ha ty ci Wie ku Ewan ge lii udzie la li kla sie
Chry stu sa w jej ofia ro wa nym czło wie czeń stwie, są an ty ty -
pem He bro ni tów no szą cych oł tarz ca ło pa le nia. A wszel kie
po mo ce etycz ne, dok try nal ne, do wo do we i apo lo ge tycz ne
na te mat Bi blii, ja kich Ke ha ty ci Wie ku Ewan ge lii udzie la li
kla sie Chry stu sa w jej ofia ro wa nym czło wie czeń stwie, są an -
ty ty pem po sia da nia przez Uz zie li tów oł ta rza ca ło pa le nia
pod ich urzę do wą opie ką.

(41) Ostat nim sprzę tem wy po sa że nia pod nad zo rem Ke -
ha ty tów by ła umy wal nia. Skła da ła się ona z dwóch czę ści:
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pod sta wy i mi sy (2 Moj. 30:18). Umy wal nia przed sta wia Bi -
blię; za war ta w niej wo da jest ty pem oczysz cza ją cych prawd
Bi blii (Efez. 5:26; Żyd. 10:22; 1 Ja na 5:6,8); pod sta wa praw do -
po dob nie re pre zen tu je Sta ry Te sta ment, a mi sa – No wy Te -
sta ment. Pew ne jest, że Bi blia skła da się z tych dwóch czę ści;
pew ne jest też, że Sta ry Te sta ment jest pod sta wą No we go Te -
sta men tu; pew ne jest i to, że oczysz cza ją ce praw dy Bi blii
dla no we go stwo rze nia są za war te głów nie w No wym Te sta -
men cie, tak jak wo da umy wal ni znaj do wa ła się głów nie
w mi sie umy wal ni. Nie ma chy ba po trze by do wo dze nia,
w ja ki spo sób Ke ha ty ci Wie ku Ewan ge lii słu ży li w od nie sie -
niu do an ty ty picz nej Umy wal ni, po nie waż ca ła przy dzie lo -
na im przez Bo ga słu żba do ty czy ła Bi blii w jej ochro nie, sło -
wach, ich do bo rze, księ gach, wer se tach, hi sto rii, wpły wie,
przy ka za niach, na ukach i praw dzi wo ści, któ re mię dzy in ny -
mi przed sta wia li ja ko spo so by po da wa nia nam przez Bo ga
oczysz cza ją cych prawd.

(42) Jak mo żna za uwa żyć, nie po wie dzie li śmy nic o na -
czy niach na le żą cych do wy po sa że nia przy byt ku ani o dru giej
za sło nie. Ta kże i one pod le ga ły Ke ha ty tom (4 Moj. 3:31; 4:5-
15). Po mi nę li śmy ich omó wie nie, po nie waż nie są one po da -
ne w 4 Moj. 3:1-51, lecz w 4 Moj. 4:5-15. Po zo sta wi my je więc
do przy szłe go roz wa że nia, je śli Pan po zwo li.

(43) Mię dzy frag men tem, któ ry wła śnie omó wi li śmy w ty -
pie i an ty ty pie, oraz tym, któ ry omó wi my nie co póź niej,
znaj du je się uwa ga, że Ele azar, syn Aaro na, był wo dzem
[księ ciem] nad wo dza mi [ksią żę ta mi] Le wi tów i nad zo ro wał
tych, któ rzy opie ko wa li się świą ty nią. Jest to ty pem te go,
w ja ki spo sób przez ca ły Wiek Ewan ge lii (Mat. 18:18) dwu -
na stu Apo sto łów, przez swe pi sma i za rzą dze nia w Ko ście le,
nad zo ro wa ło głów nych Le wi tów – an ty ty picz nych Ke ha ty -
tów. Na Epi fa nię (Mat. 24:45-47; Łuk. 12:42-46) jest to ilu stra -
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cją te go, w ja ki spo sób on Słu ga po przez swe pi sma i za rzą -
dze nia miał nad zo ro wać głów nych Le wi tów, Ke ha ty tów Epi -
fa nii. Z te go po wo du je go na uki i za rzą dze nia dla nich po -
cho dzą od Bo ga i są dla nich obo wią zu ją ce. Re wo lu cjo nizm
prze ciw ko je go na ukom i za rzą dze niom ja ko one go Słu gi
jest za tem ra żą co sprzecz ny z Bo ską wo lą, bę dąc jed no znacz -
nym do wo dem fak tu, że ta cy re wo lu cjo ni ści są Le wi ta mi
Epi fa nii – człon ka mi Wiel kiej Kom pa nii. Na pod sta wie te go
wer se tu oraz Mat. 24:45-47 i Łuk. 12:42-46 bez tru du mo że -
my zro zu mieć, dla cze go przez po sel stwo Epi fa nii Pan tak
ostrym to nem wy po wia dał się prze ciw ko lek ce wa że niu na -
uk i za rzą dzeń one go Słu gi przez Le wi tów Epi fa nii. Je go
ogól ne na uki i za rzą dze nia w ten spo sób po ka za ne są ja ko
na uki i za rzą dze nia Bo ga dla tych Le wi tów, po nie waż Bóg
dał mu je, ja ko po cho dzą ce od Nie go, do przed sta wie nia
Swe mu lu do wi ja ko Le wi tom Epi fa nii.

(44) Po zo sta je nam jesz cze do roz wa że nia dzia łal ność Me -
ra ri tów Wie ku Ewan ge lii z punk tu wi dze nia no szo nych przez
nich czę ści an ty ty picz ne go Przy byt ku. Po przed ni frag ment
te go roz dzia łu za koń czy li śmy wy ja śnie niem 4 Moj. 3:32,
a więc obec na ana li za za czy na się od 4 Moj. 3:33. Wy żej wy -
ka za li śmy, że Me ra ri ci Ma chlie go przed sta wia ją re dak to rów
Bi blii oraz od no śnych ksią żek itp., a Me ra ri ci Mu szie go – wy -
daw ców, skry bów i dru ka rzy ta kich dzieł (w.33). Wy ka za li -
śmy ta kże, że mniej sza licz ba Me ra ri tów niż po zo sta łych grup
le wic kich jest ty pem fak tu, że w an ty ty pie bę dą oni mniej licz -
ni niż po zo sta łe dwie gru py an ty ty picz nych Le wi tów (w.34).
Zau wa ży li śmy też, że an ty ty pem Su rie la, sy na Abi ha ila, są
wy daw cy Bi blii w ży wych ję zy kach. Umiesz cze nie Me ra ri tów
po pół noc nej stro nie przy byt ku przed sta wia fakt, że za szczyt
słu żby ich an ty ty pu bę dzie ni ższy od an ty ty picz nych Ke ha -
ty tów, lecz wy ższy od an ty ty picz nych Ger szo ni tów (w.35). 
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(45) W wer se tach 36 i 37 wy mie nio ne są czę ści przy byt ku,
któ re znaj do wa ły się pod szcze gól ną stra żą Me ra ri tów. Gdy
zro zu mie my ich zna cze nie, prze ko na my się, że na sza in ter pre -
ta cja dzie ła Me ra ri tów Wie ku Ewan ge lii – po le ga ją ce go na re -
da go wa niu, wy da wa niu, prze pi sy wa niu i dru ko wa niu Bi blii
i sto sow nych ksią żek itp. – jest pra wi dło wa. Czę ścia mi bu -
dow li przy byt ku pod opie ką Me ra ri tów by ły de ski, drą gi, słu -
py i pod sta wy (co ko ły). W sa mym przy byt ku by ło 48 de sek
(2 Moj. 26:18-23), 9 ze sta wów drą gów – li cząc ja ko ze staw ka -
żdy z trzech rzę dów w ka żdej z trzech ścian przy byt ku
(2 Moj. 26:26-28) – oraz 9 słu pów (2 Moj. 26:32,37). Li czo ne
w ten spo sób, da ją one w su mie 66 (48+9+9=66). Tych 66
pod pór jest ty pem 66 ksiąg Bi blii ja ko pod sta wy i opar cia dla
kla sy Chry stu sa, a lnia ne za sło ny z ich okry cia mi – wła ści wy
przy by tek (4 Moj. 3:25; 2 Moj. 26:1,6) – przed sta wia ją kla sę
Chry stu sa ja ko no we stwo rze nia. Zau wa żmy, że we dług na -
sze go spo so bu li cze nia 9 słu pów przed sta wia 9 ksiąg Bi blii.
Nie jest to nie zgod ne z my ślą na sze go Pa sto ra, któ ry wy ja śnił,
że 5 słu pów w pierw szej za sło nie przed sta wia kla sę Chry stu -
sa ja ko em brio nal ne no we stwo rze nia, a 4 słu py w dru giej za -
sło nie – kla sę Chry stu sa ja ko na ro dzo ne no we stwo rze nia
(T 114,115). Ta dru ga myśl jest cał ko wi cie po praw na i nie prze -
czy tej pierw szej, po nie waż 9 słu pów przed sta wia oby dwie te
my śli. Wy ja śnij my: De ski, któ re w świąt ni cy oraz w świąt ni cy
naj święt szej by ły umiesz czo ne na srebr nych pod sta wach
(2 Moj. 26:19-25), oczy wi ście nie przed sta wia ją w świąt ni cy
em brio nal nych no wych stwo rzeń w uspra wie dli wio nym ludz -
kim cie le, jak czy ni to 5 słu pów przy pierw szej za sło nie, po nie -
waż de ski by ły umiesz czo ne na pod sta wach ze sre bra, na to -
miast słu py – na pod sta wach z mie dzi, co do wo dzi, iż są one ty -
pem no wych stwo rzeń w uspra wie dli wio nym ludz kim cie le
(2 Moj. 26:37). De ski te w ogó le nie przed sta wia ją więc no -
wych stwo rzeń. Tym bar dziej nie przed sta wia ją ich drą gi, po -
nie waż nie mia ły one żad nych co ko łów, lecz by ły przy mo co -
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wa ne do de sek zło ty mi pier ście nia mi (2 Moj. 26:29). Uwa gi te
do wo dzą, że wy stę pu je ró żni ca w sym bo licz nym zna cze niu
de sek i 5 słu pów w świąt ni cy. Ró żni ca ta po le ga na tym, że słu -
py te przed sta wia ją coś wię cej niż de ski, tj. em brio nal ne no we
stwo rze nia. Po nie waż jed nak de ski i słu py peł ni ły po dob ną
funk cję – pod trzy my wa ły przy by tek – z te go punk tu wi dze nia
przed sta wia ją po dob ne rze czy. Ro zu mie my więc, że słu py ma -
ją do dat ko we zna cze nie, oprócz no wych stwo rzeń, po dob ne
do te go, po ka za ne go w de skach. Ro zu mie my za tem, że słu py
są ty pem po dwój nym – no wych stwo rzeń i pew nych ksiąg
Bi blii. Z po wo du po dwój ne go an ty ty pu by ły one zbu do wa ne
nie co ina czej niż de ski. Po nie waż za da niem ksiąg Bi blii ja ko
pod sta wy jest udzie la nie opar cia kla sie Chry stu sa ja ko praw -
dzi we mu Przy byt ko wi Bo ga oraz po nie waż za uwa ża my, że
w Bi blii znaj du je się 66 ksiąg i że by ło 66 czę ści ty picz ne go
przy byt ku, któ re ja ko pod sta wa pod trzy my wa ły lnia ne za sło -
ny i ich okry cia, wy raź ny typ Chry stu sa ja ko praw dzi we go
Przy byt ku Bo ga – na pod sta wie tej zgod no ści wnio sku je my, że
de ski, drą gi i słu py przed sta wia ją 66 ksiąg Bi blii. W ten spo sób
w bu do wie przy byt ku Bóg udzie lił nam jed no znacz ne go ty -
picz ne go do wo du, że ka non Pi sma Świę te go wy klu cza z Bi blii
księ gi apo kry ficz ne, któ re we dług Ko ścio ła rzym sko ka to lic -
kie go są jej czę ścią. 

(46) Zau wa ża my, że z jed ne go punk tu wi dze nia by ło 15
drą gów, a z in ne go – 9. Je śli po li czy my drą gi ja ko od dziel ne
sztu ki, w su mie by ło ich 15; lecz je śli po li czy my je ja ko ze sta -
wy rzę dów, ich su ma wy nie sie 9 (2 Moj. 26:26-28). Z po wo dów,
któ re wkrót ce po da my, wie rzy my, że Pan uży wa drą gów
w rzę dach, by po ka zać licz bę ksiąg, ja ką mia ły one ob ra zo -
wać. We dług na sze go zro zu mie nia przed sta wia ją one czy sto
hi sto rycz ne księ gi Sta re go Te sta men tu, któ re hi sto rycz nie pod -
trzy mu ją i wią żą ze so bą księ gi Bi blii w lo gicz ną ca łość,
przy czym zło te pier ście nie wska zu ją na to, że są one upo wa -
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żnio ne do te go przez Bo ga. Tak jak my ro zu mie my tę spra wę,
ty mi dzie wię cio ma czy sto hi sto rycz ny mi księ ga mi są: 1 Mo jże -
szo wa, Jo zu ego, Sę dziów, 1 Sa mu ela, 2 Sa mu ela, 1 Kró lew -
ska, 2 Kró lew ska, 1 Kro nik i 2 Kro nik. Księ gi te ró żnią się od po -
zo sta łych, po nie waż są cał ko wi cie hi sto rycz ne w od ró żnie niu
od bio gra ficz nych i dy dak tycz nych, a ich hi sto rie two rzą tło
i opar cie dla re li gii ob ja wio nej w Sło wie. Księ gi ta kie jak: Ru -
ty, Ez dra sza, Ne he mia sza i Es te ry są bio gra fia mi, nie hi sto ria -
mi; na to miast 2 Mo jże szo wa, 3 Mo jże szo wa, 4 Mo jże szo wa
i 5 Mo jże szo wa itp., choć za wie ra ją tro chę hi sto rii w od ró żnie -
niu od bio gra fii, są mniej lub bar dziej dy dak tycz ne, gdyż za -
wie ra ją pra wa itp. Wy żej wspo mnia nych 9 ksiąg jest jed nak
cał ko wi cie hi sto rycz ny mi, a ich hi sto rie są te go ro dza ju, że
two rzą tło i opar cie dla re li gii ob ja wio nej w Bi blii – za rów no
w związ ku z jej ty pa mi, jak i an ty ty pa mi. To wła śnie z po wo -
du ich szcze gól ne go związ ku z re li gią ob ja wio ną w Bi blii pod -
trzy mu ją i hi sto rycz nie wią żą one ze so bą bi blij ne księ gi w lo -
gicz ną ca łość. Ten szcze gól ny zwią zek z in ny mi księ ga mi Bi blii
jest od po wied nio po ka za ny przez drą gi, któ re pod trzy my wa -
ły, wią za ły ze so bą i utrzy my wa ły na miej scu de ski przy byt ku. 

(47) W nie zwy kły spo sób Pan wska zał, że 6 z tych 9 ksiąg
bę dzie skła dać się z trzech par. Z punk tu wi dze nia drą gów
skła da ją cych się z 15 sztuk by ło po 5 drą gów w ka żdej
z trzech ścian przy byt ku (2 Moj. 26:26,27). Na to miast z punk -
tu wi dze nia ka żde go rzę du ja ko drą ga by ło 9 drą gów
– 3 w ka żdej z trzech ścian. Środ ko wy drąg ka żdej ścia ny był
po je dyn czy na ca łej dłu go ści da ne go bo ku; na to miast drą gi
gór ny i dol ny ka żdej ścia ny skła da ły się z dwóch sztuk
(2 Moj. 26:28; por. z w.26,27). Ro zu mie my, że 3 środ ko we drą -
gi przed sta wia ją 3 księ gi – 1 Mo jże szo wą, Jo zu ego i Sę dziów.
We dług na sze go zro zu mie nia 3 gór ne rzę dy drą gów re pre -
zen tu ją 1 Sa mu ela, 1 Kró lew ską oraz 1 Kro nik, a dol ne rzę -
dy drą gów – 2 Sa mu ela, 2 Kró lew ską i 2 Kro nik. Ktoś mo że
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za py tać: dla cze go Pan nie chciał, by gór ne i dol ne drą gi by -
ły wy ko na ne tak sa mo jak środ ko we, tj. by skła da ły się tyl -
ko z jed nej czę ści? Od po wia da my: (1) po nie waż pra gnął, by
ka żdy środ ko wy drąg przed sta wiał po moc ni czą księ gę, któ -
ra nie ma księ gi to wa rzy szą cej; w Pi śmie Świę tym nie
ma 1 Pierw szej Mo jże szo wej i 2 Pierw szej Mo jże szo wej, 1 Jo -
zu ego i 2 Jo zu ego, 1 Sę dziów i 2 Sę dziów; oraz (2) po nie waż
chciał, by dwu czę ścio we drą gi gór ne i dwu czę ścio we drą gi
dol ne przed sta wia ły myśl, że ka żdy z nich jest ty pem po moc -
ni czej księ gi, któ rej to wa rzy szy dru ga – 1 Sa mu ela i 2 Sa mu -
ela, 1 Kró lew skiej i 2 Kró lew skiej oraz 1 Kro nik i 2 Kro nik.
Skła da jąc się z dwóch ele men tów, gór ne i dol ne drą gi w ka -
żdym ze sta wie by ły więc wza jem nie ze so bą zwią za ne
w spo sób, w ja ki nie wią zał się z ni mi ani z żad nym in nym
drą giem ten środ ko wy. W ten spo sób po ka za ny był fakt, że
księ gi przed sta wio ne przez drą gi gór ne i dol ne by ły od po -
wied nio zwią za ne ze so bą w spo sób, w ja ki nie by ły zwią za -
ne z księ ga mi po ka za ny mi w od po wied nich drą gach środ -
ko wych oraz w spo sób, w któ ry ka żda z ksiąg, re pre zen to -
wa na przez ka żdy ze środ ko wych drą gów, nie by ła zwią za -
na z żad ny mi in ny mi księ ga mi. Za tem księ gi przed sta wio -
ne w gór nych i dol nych drą gach ka żde go ze sta wu oka zu ją
się być wza jem nie ze so bą po wią za ne ce chą, któ rej nie po -
sia da ją żad ne in ne księ gi po ka za ne w trzech drą gach środ -
ko wych – związ kiem pa ry, se rii dwóch ksiąg. Fakt, że by ły
trzy ze sta wy w ten spo sób po łą czo nych gór nych i dol nych
drą gów, jest ty pem te go, że mia ły być trzy pa ry, ze sta wy ta -
kich ksiąg. Rze czy wi ście jest to nie zwy kle po my sło wy spo -
sób uło że nia tych sym bo li.

(48) Pa trząc na tych 9 słu pów nie ja ko na typ em brio nal -
nych i na ro dzo nych no wych stwo rzeń, lecz ja ko na typ ksiąg
Bi blii, ro zu mie my że przed sta wia ją one 9 ksiąg, z któ rych ka -
żda zo sta ła na pi sa na przez in ne go z 9 pi sa rzy No we go Te sta -
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men tu. 5 słu pów w świąt ni cy wy da je się przed sta wiać 5 ksiąg
na pi sa nych przez pię ciu mniej wa żnych pi sa rzy No we go Te -
sta men tu – świę tych Ma te usza, Mar ka, Łu ka sza, Ja ku ba i Ju dę.
Ro zu mie my więc, że ty mi 5 księ ga mi są trzy Ewan ge lie, na pi -
sa ne przez świę tych Ma te usza, Mar ka i Łu ka sza, oraz dwa Li -
sty, na pi sa ne przez św. Ja ku ba i św. Ju dę. 4 słu py w świąt ni cy
naj święt szej ro zu mie my ja ko typ 4 ksiąg na pi sa nych przez Pa -
na Je zu sa, św. Paw ła, św. Pio tra i św. Ja na. Ty mi 4 księ ga mi wy -
da ją się być: Ob ja wie nie, na pi sa ne przez na sze go Pa na, List
do Ży dów, na pi sa ny przez św. Paw ła, oraz 1 List Pio tra i Ewan -
ge lia Ja na [w TP ‘28, str.75, szpal ta 2 u gó ry po da no błęd nie 1 Ja -
na, a po win no być Ewan ge lia Ja na – przy pis tłum.], na pi sa ne
ko lej no przez św. Pio tra i św. Ja na. Ta czwór ka sta no wi wa -
żniej szych pi sa rzy No we go Te sta men tu. Ró żne zna cze nie tych
dwóch grup pi sa rzy No we go Te sta men tu po ka za ne jest przez
przed sta wie nie ksiąg pię ciu mniej wa żnych pi sa rzy w 5 słu -
pach świąt ni cy, a ksiąg czte rech wa żniej szych pi sa rzy – w 4 słu -
pach świąt ni cy naj święt szej. Po nad to, te ma ty ka tych pierw -
szych 5 ksiąg, do ty czą ca śmier ci ludz kiej wo li – an ty ty picz nej
pierw szej Za sło ny – w lo gicz ny spo sób umiesz cza je przy wej -
ściu do an ty ty picz nej Świąt ni cy. Księ gi te szcze gól nie trak tu ją
bo wiem o po świę ce niu i po bu dza ją do nie go tych, któ rzy znaj -
du ją się na an ty ty picz nym Dzie dziń cu. Te ma ty ka po zo sta -
łych 4 ksiąg, do ty czą ca śmier ci ludz kie go cia ła – an ty ty picz nej
dru giej Za sło ny – w lo gicz ny spo sób umiesz cza je przy wej ściu
do an ty ty picz nej Świąt ni cy Naj święt szej, po nie waż księ gi te
szcze gól nie trak tu ją o wier no ści w ofie rze aż do śmier ci i po -
bu dza ją do niej tych, któ rzy znaj du ją się w an ty ty picz nej
Świąt ni cy. Nie któ rzy mo gą za pro te sto wać mó wiąc, że to św.
Jan, nie Je zus, na pi sał Ob ja wie nie. Na to od po wia da my, że
nie mo żna na zwać au to rem da nej księ gi se kre ta rza, któ re go jej
au tor uży wa do spi sa nia te go, co dyk tu je i po da je w ob ra zach.
Św. Jan, dzia ła jąc ja ko se kre tarz na sze go Pa na, na pi sał Księ gę
Ob ja wie nia pod Je go dyk tan do i przy uży ciu Je go sym bo li,
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z któ rych ta księ ga głów nie się skła da (Obj. 1:1; 2:1,8,12,18;
3:1,7,14). To wła śnie z te go po wo du słusz nie na zy wa my św.
Paw ła au to rem Li stu do Rzy mian, cho ciaż w je go spi sa niu brał
udział Ter cjusz ja ko je go se kre tarz (Rzym. 16:22). Naj wy raź niej
list do Ga la cjan jest je dy ną księ gą św. Paw ła, któ rą na pi sał
wła sną rę ką, po nie waż je go sła by wzrok po wo do wał, że wy -
god niej sze dla nie go by ło dyk to wa nie po zo sta łych li stów
swym po moc ni kom (Gal. 6:11). Nasz Pa stor w wy kła dach
i na pi śmie wie lo krot nie na uczał, że Au to rem Ob ja wie nia jest
nasz Pan (H 33,2 itd.).

(49) Wszyst kie słu py mia ły zło te ha czy ki (do pod trzy my wa -
nia za słon i prę tów), zło te gło wi ce ja ko swe ko ro ny oraz zło te prę -
ty – li stwy, łą czą ce w gór nej czę ści słup ze słu pem i po łą czo ne ha -
czy kiem, by utrzy my wać słu py tak, jak drą gi utrzy my wa ły de ski
(2 Moj. 26:32,37; 36:38). Zło te ha czy ki pod trzy mu ją ce pierw szą za -
sło nę ilu stru ją, w ja ki spo sób na uki 5 od no śnych ksiąg w Bo ski
spo sób pod trzy mu ją ideę po świę ce nia dla znaj du ją cych się na an -
ty ty picz nym Dzie dziń cu. Zło te ha czy ki pod trzy mu ją ce dru gą za -
sło nę przed sta wia ją to, jak na uki 4 od no śnych ksiąg w Bo ski spo -
sób pod trzy mu ją ideę wier no ści aż do śmier ci dla znaj du ją cych się
w an ty ty picz nej Świąt ni cy. Gło wi ce słu ży ły ja ko ko ro ny słu pów,
a zło te ko ro ny sym bo li zu ją Bo skie upo wa żnie nie do funk cji na -
uczy cie la, ka pła na lub kró la. Bo skie upo wa żnie nie do ro li na -
uczy cie li po ka za ne jest w zło tych ko ro nach na gło wach 24 star ców
(Obj. 4:4). Ta myśl wy da je się być przed sta wio na w zło tych gło -
wi cach na wierz choł ku słu pów. Ty picz nie mó wią nam one, że od -
no śne księ gi, a więc i ich pi sa rze – są upo wa żnio ny mi przez Bo -
ga na uczy cie la mi. Zło te prę ty wy da ją się przed sta wiać myśl, że
od no śne księ gi, a więc i ich pi sa rze, są w swej mi sji pod trzy my -
wa ni przez Bo ga. Bi blia, na sze do świad cze nia oraz hi sto ria Ko ścio -
ła z ca łą pew no ścią są zgod ne z tym po glą dem.

(50) Świąt ni ca naj święt sza by ła do kład nym sze ścia nem
– je go wy so kość, dłu gość i sze ro kość li czy ły 10 łok ci. Ka żda
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z de sek mia ła 1,5 łok cia sze ro ko ści. Czy ta my, że by ło 6 de sek,
któ rych łącz na sze ro kość wy no si ła 9 łok ci; by ły też czę ści
dwóch in nych de sek, któ re two rzy ły za chod nią ścia nę świąt -
ni cy naj święt szej (2 Moj. 26:22-25). Za tem we wnątrz świąt ni -
cy naj święt szej, ja ko część jej za chod niej ścia ny, mo gło być
tyl ko 0,5 łok cia ka żdej z koń co wych de sek. In ny mi sło wy, tyl -
ko 1/3 na ro żnych de sek wi docz na by ła we wnątrz ja ko ścia -
na świąt ni cy naj święt szej. Z te go sa me go po wo du w ka żdej
z dwóch ścian świąt ni cy naj święt szej wi docz nych by ło we -
wnątrz 6 1/3 de ski. In ny mi sło wy, we wnątrz świąt ni cy naj -
święt szej znaj do wa ło się 18 peł nych de sek, a z 4 po zo sta łych
de sek 1/3 by ła wi docz na od środ ka, na to miast 2/3 z nich nie by -
ły wi docz ne w świąt ni cy naj święt szej. Te de ski rów nież są ty -
picz ne. Jak wie my, No wy Te sta ment skła da się z 27 ksiąg,
z któ rych 9 zna leź li śmy w 5 słu pach w świąt ni cy oraz w 4 słu -
pach świąt ni cy naj święt szej; uwa ża my, że po zo sta łych 18
ksiąg jest po ka za nych w 18 peł nych de skach wi docz nych
we wnątrz świąt ni cy naj święt szej. A co z 4 de ska mi, któ re w
1/3 two rzą czę ści 4 na ro żni ków świąt ni cy naj święt szej? Wie -
rzy my, iż przed sta wia ją one 4 z 5 naj wa żniej szych ksiąg Sta -
re go Te sta men tu. W po wszech nej opi nii naj wa żniej szy mi
księ ga mi Sta re go Te sta men tu jest pięć ksiąg Mo jże sza – Pię -
ciok siąg. Zau wa ży li śmy już, że pierw sza z nich, 1 Mo jże szo -
wa, po ka za na jest w jed nym ze środ ko wych drą gów. Ro zu -
mie my więc, że 2 Mo jże szo wa, 3 Mo jże szo wa, 4 Mo jże szo wa
i 5 Mo jże szo wa są po ka za ne w 4 de skach, któ rych 1/3 jest wi -
docz na w 4 na ro żni kach świąt ni cy naj święt szej. To bu dzi
py ta nie: dla cze go za le d wie 1/3 ka żdej z tych de sek przed sta -
wia te księ gi wi docz ne we wnątrz świąt ni cy naj święt szej,
a 2/3 z nich nie jest tam wi docz na? Wie rzy my, że ma to na ce -
lu po ka za nie, że cho ciaż księ gi, na któ re one wska zu ją, ja ko
ta kie nie na le żą do ksiąg No we go Te sta men tu, to jed nak ich
ty picz ne na uki okre śla ją cha rak ter i za kres wszyst kie go, co
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znaj du je się w No wym Te sta men cie. Ka żdy, kto ro zu mie ty -
picz ne na uki tych 4 ksiąg oczy wi ście wie, iż są one cie niem
na uk ksiąg No we go Te sta men tu, cze go nie mo żna po wie -
dzieć o żad nych in nych 4 księ gach Sta re go Te sta men tu, a na -
wet o nich wszyst kich ra zem wzię tych. Po zo sta je jesz cze 26
de sek, któ re jak do tąd nie zo sta ły omó wio ne. Zau wa żmy, że
sta no wią one de ski cał ko wi cie znaj du ją ce się w świąt ni cy
– po 13 w ka żdej z jej ścian. Ro zu mie my, że tych 26 de sek
przed sta wia po zo sta łe księ gi Sta re go Te sta men tu: 13 de sek
w ścia nie po łu dnio wej praw do po dob nie re pre zen tu je 13 wa -
żniej szych ksiąg, a te w ścia nie pół noc nej – 13 mniej wa -
żnych ksiąg. W drą gach, słu pach i de skach przy byt ku Pan
nie wąt pli wie do star czył nam bar dzo nie zwy kłych sym bo li.
Ich sto sow ność ja ko sym bo li 66 ksiąg Bi blii sta je się oczy wi -
sta, gdy pa mię ta my, że tak jak by ły one pod sta wą i opar ciem
wła ści we go przy byt ku – lnia nych za słon oraz ich trzech na -
kryć, tak 66 ksiąg Bi blii sta no wi pod sta wę i opar cie dla kla -
sy Chry stu sa – praw dzi we go Przy byt ku Bo ga.

(51) Z wła ści wej kon struk cji tej bu dow li do roz wa że nia
po zo sta ją jesz cze pod sta wy – do słow nie co ko ły – oraz czo py,
któ re – wsu nię te w otwo ry w pod sta wach – mia ły za za da nie
utrzy my wać de ski i słu py w po zy cji pio no wej. Te wszyst kie
co ko ły by ły ze sre bra, z wy jąt kiem pię ciu utrzy mu ją cych pięć
słu pów w świąt ni cy (2 Moj. 26:19,21,25,32), któ re by ły wy ko -
na ne z mie dzi (2 Moj. 26:37). Srebr ne co ko ły przed sta wia ją
fakt, że pod sta wą ksiąg Bi blii jest praw da i że księ gi te są
praw dzi wie Bo skie go po cho dze nia. Fakt, że 5 słu pów w świąt -
ni cy spo czy wa ło na co ko łach mie dzia nych wy da je się być ty -
pem my śli, że 5 ksiąg w nich po ka za nych jest szcze gól nie
przy dat nych dla tych, któ rzy wła śnie ma ją przejść lub wła śnie
prze szli ze sta nu uspra wie dli wio ne go do sta nu spło dze nia
z Du cha. Zło te czo py (2 Moj. 26:17), któ re by ły do pa so wa ne
do dwóch gniazd dla czo pów w ka żdym co ko le, z jed nej stro -
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ny wy da ją się przed sta wiać fakt, że są dwie Bo skie dok try ny
moc no osa dza ją ce ka żdą księ gę Bi blii w praw dzie Bo ga. Ty -
mi dwo ma Bo ski mi dok try na mi są re sty tu cja i wy so kie po wo -
ła nie, czy li Pieśń Mo jże sza i Pieśń Ba ran ka (Obj. 15:2,3). Po -
nie waż Pieśń Mo jże sza jest głów nym te ma tem Sta re go Te sta -
men tu, a Pieśń Ba ran ka – głów nym te ma tem No we go Te sta -
men tu, to z dru giej stro ny te dwa czo py wy da ją się ta kże re -
pre zen to wać te dwie czę ści Bi blii. Z te go punk tu wi dze nia
umiesz cze nie ich w otwo rach co ko łów jest ty pem fak tu, że
oby dwie czę ści Bi blii są tak sa mo praw dzi we i tak sa mo Bo -
skie, są ugrun to wa ne na praw dzie i w ten spo sób, ja ko jed no
Bo skie Ob ja wie nie, moc no utrzy mu ją w Bo skiej Praw dzie
ka żdą ze swych ksiąg. To, że wszyst kie czo py by ły w rów nej
od le gło ści od sie bie w ścia nie przed sta wia fakt, że te dwie czę -
ści Bi blii są w Bo ski spo sób har mo nij ne ze so bą. 

(52) Po wy ższe roz wa ża nia wska zu ją, że kon struk cja przy -
byt ku – de ski, czo py, drą gi, słu py i co ko ły – ja ko ca łość przed -
sta wia Bi blię ja ko ta ką, a je go czę ści – księ gi Bi blii z ich głów -
ny mi ce cha mi i ce la mi. By zro zu mieć słu żbę Ger szo ni tów
i Ke ha ty tów Wie ku Ewan ge lii, mu sie li śmy zro zu mieć zna -
cze nie na Wiek Ewan ge lii ka żdej czę ści przy byt ku no szo nej
przez Ger szo ni tów i Ke ha ty tów. Po dob nie, by zro zu mieć słu -
żbę Me ra ri tów Wie ku Ewan ge lii, mu si my zro zu mieć zna cze -
nie na Wiek Ewan ge lii ka żdej czę ści bu dow li przy byt ku no -
szo nej przez Me ra ri tów. Ro zu mie jąc zna cze nie na Wiek
Ewan ge lii po wy żej opi sa nej kon struk cji przy byt ku za uwa ża -
my, że za da niem Me ra ri tów nie by ło w tym Wie ku wy ja śnia -
nie ró żnych kwe stii zwią za nych z za war to ścią Bi blii. Z ró -
żnych punk tów wi dze nia i ce lów by ło to za da nie Ke ha ty tów
i Ger szo ni tów Wie ku Ewan ge lii. Wy ni ka z te go, że na le ża ła
do nich ca ła po zo sta ła słu żba Le wi tów Wie ku Ewan ge lii, któ -
rej nie wy ko ny wa ły wo bec Bi blii po zo sta łe gru py le wic kie, tj.
re da go wa nie, wy da wa nie, prze pi sy wa nie i dru ko wa nie Bi blii.
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Za tem to dzie ło po ka za ne jest w ty pie przez Me ra ri tów roz -
bie ra ją cych, prze no szą cych i usta wia ją cych kon struk cję przy -
byt ku. Słu żba ta by ła na praw dę szla chet na i wiel ce bło go sła -
wio na. Ich pra co wi tość i sku tecz ność wi docz ne są w licz nych
wy da niach Bi blii, ja kie zo sta ły przy go to wa ne, prze pi sa ne,
wy dru ko wa ne i roz po wszech nio ne. Czy ni li to przez ca ły
Wiek, naj pierw ręcz nie, a na stęp nie przy uży ciu ma szyn dru -
kar skich. Od ro ku 1804 ma my do czy nie nia z do słow ną ule -
wą Bi blii, szcze gól nie za po śred nic twem to wa rzystw bi blij -
nych, od świe ża ją cą i bło go sła wią cą wy pa lo ne su szą na ro dy
zie mi. Dzię ku je my Bo gu za słu żbę Me ra ri tów Wie ku Ewan -
ge lii w od nie sie niu do Bi blii, po nie waż ich trud wiel ce wzbo -
ga cił an ty ty picz nych Ka pła nów, Le wi tów i Izra eli tów.

(53) Po za pra cą re da go wa nia, prze pi sy wa nia, dru ko wa -
nia i wy da wa nia Bi blii Me ra ri ci Wie ku Ewan ge lii zaj mo wa -
li się jesz cze re da go wa niem, prze pi sy wa niem, dru ko wa -
niem i wy da wa niem in nej li te ra tu ry re li gij nej, szcze gól nie
pism Ka pła nów oraz swych le wic kich bra ci. Zgod nie ze swą
urzę do wą słu żbą nie kie dy re da go wa li, prze pi sy wa li, dru ko -
wa li i wy da wa li oni świec kie pi sma, któ re ja ko wspar cie dla
wie dzy re li gij nej, oka zy wa ły się przy dat ne dla Ka pła nów,
ich bra ci Le wi tów oraz no mi nal ne go lu du Bo że go. By to
zro zu mieć, mu si my do strzec zna cze nie na Wiek Ewan ge lii
nie omó wio nych jesz cze czę ści przy byt ku, któ re by ły
pod stra żą Me ra ri tów. Na le żą do nich słu py, pod sta wy (co -
ko ły), koł ki i sznu ry dzie dziń ca (4 Moj. 3:37). Nasz dro gi
Pa stor bar dzo wła ści wie wy ja śnia słu py dzie dziń ca ja ko typ
uspra wie dli wio nych wie rzą cych (T 113,2). Nie wy ja śnił on,
dla cze go na dzie dziń cu by ło 60 słu pów (2 Moj. 27:10-16), po -
nie waż nie by ło to jesz cze na cza sie. Od te go cza su po ja wi -
ło się świa tło od no śnie te go, dla cze go na dzie dziń cu by ło 60
słu pów. By ło ich ty le, po nie waż jak wy ka za li śmy po wy żej,
by ło 60 grup Le wi tów Wie ku Ewan ge lii. Za tem tych 60 słu -
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pów dzie dziń ca dla ce lów Wie ku Ewan ge lii przed sta wia
uspra wie dli wio nych wie rzą cych w ich 60 ro dza jach dzia -
łal no ści te go Wie ku, tak jak Bóg po da je nam też w 2 Mo jże -
szo wej, 4 Mo jże szo wej i 1 Kro nik ja ko ich ty py 60 wo dzów
le wic kich ro dzin. Ja kże cu dow na jest ta sym bo li ka! Na tych
słu pach znaj do wa ły się ha czy ki, prę ty – li stwy oraz gło wi -
ce, wszyst ko ze sre bra (2 Moj. 38:17). Nasz Pa stor wy ja śnił
zna cze nie ha czy ków (T 114,2); nie bę dzie my więc go tu taj
po wta rzać. Srebr ne gło wi ce, ja ko ko ro ny słu pów, wy da ją
się przed sta wiać myśl, że 60 grup uspra wie dli wio nych wie -
rzą cych by ło na praw dę upo wa żnio nych do wy ko ny wa nia
pra cy Le wi tów oraz że praw da, ja kiej Bóg im udzie lił, upo -
wa żnia ła ich do pro wa dze nia tej pra cy. Srebr ne prę ty – li -
stwy, łą czą ce gór ne czę ści słu pów i przy mo co wa ne do nich
ha czy ka mi, nie po zwa la ją ce słu pom chwiać się lub prze chy -
lać na ró żne stro ny, tak jak sznu ry nie po zwa la ły im prze -
wró cić się na dzie dzi niec lub w stro nę prze ciw ną – wy da ją
się przed sta wiać praw dę, przy po mo cy któ rej ró żne gru py
Le wi tów mia ły praw dzi wie się wspie rać. Nasz Pa stor wy ja -
śnił zna cze nie mie dzia nych co ko łów słu pów (T 113,2), nie
bę dzie my więc go po wta rzać. Sznu ry pod trzy mu ją ce słu py
wy da ją się być ty pem po mo cy, szcze gól nie w for mie wy kła -
dów i pism, ja kiej Le wi ci udzie la li so bie na wza jem, by pod -
trzy my wać ró żne le wic kie gru py w ich wła ści wej dzia łal no -
ści. Sznu ry, któ re by ły przy twier dzo ne koł ka mi do zie mi
na dzie dziń cu wy da ją się przed sta wiać ta kie po mo ce w od -
nie sie niu do kwe stii re li gij nych; na to miast sznu ry przy mo -
co wa ne koł ka mi do grun tu na ze wnątrz dzie dziń ca wy da ją
się przed sta wiać ta kie po mo ce w od nie sie niu do spraw
świec kich. Dla przy kła du, wie lu Ke ha ty tów Wie ku Ewan ge -
lii nie tyl ko przy go to wy wa ło po mo ce wspo ma ga ją ce Ka pła -
nów i lud, lecz przy go to wy wa ło ta kże po mo ce wspo ma ga -
ją ce ich bra ci Le wi tów ze wszyst kich trzech grup. Ta kie po -
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mo ce wy da ją się być po ka za ne w sznu rach. Wśród po mo cy
prze zna czo nych wy łącz nie dla Le wi tów, po ka za nych w tych
sznu rach, mo że my wy mie nić pod ręcz ni ki na te ma ty świec -
kie i re li gij ne, ja kie przy go to wy wa li oni w for mie po mo cy
do słu żby dla mło dych lu dzi po sia da ją cych wie dzę z uczel -
ni i se mi na riów, ta kie jak pod ręcz ni ki na te mat hi sto rii, lo -
gi ki, re to ry ki, ję zy ków, wy gła sza nia ka zań, ka te chi za cji, pra -
cy dusz pa ster skiej i ró żnych dzia łów teo lo gii. Mie dzia ne
koł ki, przy po mo cy któ rych te sznu ry by ły przy twier dza ne
do zie mi, wy da ją się re pre zen to wać myśl, że wszyst kie te
po mo ce mia ły być przy dat ne do uspra wie dli wie nia i że po -
cho dzi ły od osób po sia da ją cych przed Bo giem tym cza so we
uspra wie dli wie nie. Fakt, że tak zbu do wa ne i opar te słu py
pod trzy my wa ły lnia ne za sło ny przed sta wia to, że 60 grup
Le wi tów Wie ku Ewan ge lii ja ko swe szcze gól ne za da nie mia -
ło słu żbę pod trzy my wa nia spra wie dli wo ści Chry stu sa
– uspra wie dli wie nia przez wia rę.

(54) To, że Me ra ri ci opie ko wa li się słu pa mi, ich co ko ła mi,
sznu ra mi i koł ka mi przed sta wia fakt, że przez re da go wa nie,
prze pi sy wa nie, dru ko wa nie i wy da wa nie świec kiej i re li gij nej
li te ra tu ry słu żą cej uspra wie dli wie niu dla ich bra ci Le wi tów,
Ka pła nów oraz lu du, Me ra ri ci Wie ku Ewan ge lii mie li wspie -
rać się wza jem nie oraz swych bra ci Le wi tów w do brym dzie -
le pod trzy my wa nia spra wie dli wo ści Chry stu sa – uspra wie dli -
wie nia przez wia rę. Mie li też udo stęp niać po moc ną li te ra tu -
rę Ke ha ty tów i Ger szo ni tów Wie ku Ewan ge lii Ka pła nom, lu -
do wi i Le wi tom. Obo zu ją cy po wschod niej stro nie przy byt -
ku przed sta wia ją Je zu sa ja ko Ad mi ni stra to ra Je ho wy (an ty ty -
picz ny Mo jżesz) oraz Je zu sa i Ko ściół (an ty ty picz ny Aaron
i je go sy no wie) ja ko Ka pła nów, po nie waż w swym związ ku
z an ty ty picz nym przy byt kiem zaj mo wa li wa żniej sze sta no wi -
sko niż ja kie kol wiek in ne gru py le wic kie. Kto kol wiek spo -
za tej kla sy ośmie lił by się wtrą cać do ich słu żby, miał po nieść
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na tych mia sto wą ka rę (4 Moj. 3:38). Za mia na pier wo rod nych
na Le wi tów (4 Moj. 3:39-51) nie ma na ce lu po ka za nia za mia -
ny pew nych osób na in ne, po nie waż an ty ty picz ni Pier wo rod -
ni i an ty ty picz ni Le wi ci to te sa me oso by. Ta hi sto rycz na in -
for ma cja po da na jest bar dziej po to, by po ka zać, w ja ki spo -
sób w Izra elu po ko le nie Le wie go za ję ło miej sce pier wo rod -
nych w spra wach re li gij nych. Za pła ce nie oku pu za 273 pier -
wo rod nych prze wy ższa ją cych licz bę Le wi tów w wie ku od 30
dni wzwyż ma po ka zać, że an ty ty picz ni Pier wo rod ni i an ty -
ty picz ne po ko le nie Le wie go li czą ty le sa mo osób, tzn. są ty -
mi sa my mi oso ba mi. War to za uwa żyć, że pra wo by cia Le wi -
tą, z przy wi le jem ko rzy sta nia z władz Le wi tów, zo sta ło wy -
ce nio ne na 5 sy kli sre bra – sze kli świą tyn nych.

(55) Słu żba Ke ha ty tów Wie ku Ewan ge lii zo sta ła opi sa -
na po wy żej. Ich słu żba by ła zwią za na z no sze niem sprzę tów
i na czyń przy byt ku, któ re no si li na ra mio nach (4 Moj.
3:31; 4:1-20; 7:9). Za nim jed nak mo gli no sić sprzę ty i na czy -
nia, ka pła ni mu sie li przy go to wać je do te go ce lu przez przy -
kry cie ich zgod nie ze Sło wem Pa na. Przy kry wa nie sprzę tów
i na czyń by ło ty pem lep szych, wy ższych rze czy – tak jak sa -
me sprzę ty, na czy nia, przy by tek, ka pła ni i Le wi ci. Pra gnie -
my po dać w tym roz dzia le na sze zro zu mie nie pra cy ka pła -
nów w przy kry wa niu sprzę tów, ja ko ty pu tych lep szych,
wy ższych rze czy. 

(56) Pa nu upodo ba ło się otwo rzyć na sze oczy zro zu mie -
nia na an ty ty picz ne zna cze nie świę tych na czyń; z przy jem -
no ścią przed sta wia my je bra ciom. Na pod sta wie Iz. 52:11
od wie lu lat wie my, że świę te na czy nia przed sta wia ją bi -
blij ne na uki; od kil ku też lat ro zu mie my an ty ty py nie któ -
rych na czyń. W 1910 ro ku wie dzie li śmy, że ka dziel ni ce re -
pre zen tu ją wer se ty Bi blii; da li śmy te mu wy raz na pi śmie
(TP ’23,14; ‘63,83), wy ja śnia jąc an ty typ ka dziel nic 250 Le wi -
tów, któ rzy wraz z Ko ra chem ofia ro wa li ka dzi dło, ry wa li zu -
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jąc z Aaro nem. Na pod sta wie ty pu gło wy Ja na umiesz czo nej
na mi sie od lat wie my rów nież, że mi sy, ta le rze przy byt ku
przed sta wia ją na uki na pra wia ją ce złe po stę po wa nie. Na pod -
sta wie czasz z Obj. 16 wie dzie li śmy też, że cza sze są ty pem
prawd oba la ją cych błąd. Jed nak do pie ro na wio snę 1922 ro -
ku uzy ska li śmy ta ki punkt wi dze nia, któ ry po zwo lił nam zro -
zu mieć zna cze nie wszyst kich świę tych na czyń.

(57) Na pod sta wie Iz. 52:11 wie dzie li śmy, że na czy nia przy -
byt ku przed sta wia ją na uki Bi blii. Gdy przez me dy ta cję i mo dli -
twę sta ra li śmy się po znać an ty typ wszyst kich na czyń wy mie -
nio nych w 4 Moj. 4:5-20, na myśl przy szedł tekst z 2 Tym.
3:16,17, któ ry dał nam wska zów kę. Już wcze śniej zwró ci li śmy
uwa gę na fakt, że w po wią za niu z pew ny mi sprzę ta mi przy -
byt ku, po za ka dziel ni ca mi by ły czte ry gru py na czyń na le żą -
cych do oł ta rza mie dzia ne go (4 Moj. 4:14; 2 Moj. 38:3), zło te go
sto łu (4 Moj. 4:7) oraz zło te go świecz ni ka (4 Moj. 4:9). Cał kiem
praw do po dob ne jest, że przy zło tym oł ta rzu (4 Moj. 4:11,12)
uży wa ny był ta ki sam ze staw na czyń, jak przy oł ta rzu mie dzia -
nym. Na pod sta wie 2 Tym. 3:16,17 od wie lu lat wie my, że Pi -
smo Świę te ma szcze gól nie na ce lu na uczać czte rech kie run -
ków my śli: (1) „na uki” (dok tryn); (2) „stro fo wa nia”, tj. oba la nia,
zbi ja nia błę du; (3) „na pra wia nia”, wy ra ża nia dez apro ba ty i od -
rzu ca nia złych cech i po stę po wa nia; oraz (4) „wy cho wy wa nia
w spra wie dli wo ści”, wpa ja nia wła ści wych cech i po stę po wa -
nia. Gdy za sta na wia li śmy się nad ty mi na czy nia mi w ze sta wie -
niu z tym wer se tem, ude rzy ła nas na stę pu ją ca myśl: Czte ry ze -
sta wy na czyń, to wa rzy szą ce czte rem ro dza jom sprzę tów przy -
byt ku, bę dą cych ty pem bi blij ne go na ucza nia, naj wy raź niej od -
po wia da ją czte rem ro dza jom bi blij nych na uk, na któ re uwa gę
zwra ca 2 Tym. 3:16,17. Słusz ność tej my śli za wie ra się w isto -
cie te go przy pad ku. Je śli za py ta my sie bie, cze go w ofiar ni czej
słu żbie (po za wer se ta mi bi blij ny mi, an ty ty pem ka dziel nic)
uży wa ją Ka pła ni w ce lu na ucza nia, ja ko an ty ty pu na czyń,
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na pod sta wie fak tów mu si my od po wie dzieć, że w na ucza niu,
po za wer se ta mi Bi blii, uży wa ją oni dok tryn, na uk zbi ja ją cych,
na pra wia ją cych i wy cho wu ją cych w spra wie dli wo ści. To, że
na sza in ter pre ta cja jest bi blij na po twier dzo ne jest nie tyl ko
przez zgod ność tych fak tów, lecz ta kże przez wy peł nio ne wer -
se ty do ty czą ce mis, czasz i ka dziel nic.

(58) Po ogól nym wy ka za niu, co przed sta wia ją na czy nia
przy byt ku, pra gnie my wy ka zać, ja ki jest ogól ny an ty typ przy -
kry wa nia przez Ka pła nów na czyń i sprzę tów. To przy kry wa -
nie mia ło na ce lu unie mo żli wić Le wi tom i lu do wi (4 Moj. 4:20)
ich zo ba cze nie. Tak jak ty picz ne przy kry wa nie ukry wa ło ty -
picz ne na czy nia i sprzę ty przed cie le snym wzro kiem Le wi tów
i Izra eli tów, tak an ty ty picz ne przy kry wa nie mu si ukry wać
an ty ty picz ne na czy nia i sprzę ty przed umy sło wym wzro kiem
wszyst kich, któ rzy nie są an ty ty picz ny mi Ka pła na mi. Za tem
an ty ty picz ne przy kry wa nie na czyń i sprzę tów czy ni je nie zro -
zu mia ły mi dla an ty ty picz nych Le wi tów i Izra eli tów. Ka pła ni
tak po stę pu ją więc z an ty ty picz ny mi sprzę ta mi i na czy nia mi,
że ci nie bę dą cy Ka pła na mi nie są w sta nie ich zro zu mieć. Jak
te go do ko nu ją? Słu żąc wier nie, w du chu Pa na i zgod nie ze
swym po świę ce niem, tym an ty ty picz nym na czy niom, a ta -
kże wier nie po świę ca jąc się z ty mi i dla tych po ka za nych przez
te sprzę ty spra wia ją, że an ty ty picz ne na czy nia i sprzę ty wy -
da ją się nie praw dzi we i nie na tu ral ne, a więc nie zro zu mia łe dla
cie le sne go umy słu (1 Kor. 2:1-16). Wier ne przed sta wia nie
przez nas praw dy w prze ci wień stwie do błę dów an ty ty picz -
nych Le wi tów i Izra eli tów, uży wa nie jej przez nas w spo sób
prze ciw ny ich sa mo lub stwu i świa to wo ści oraz uży wa nie jej
do obro ny Bo skie go pla nu, któ ry oni od rzu ca ją, nie mo że mieć
in ne go wpły wu jak tyl ko czy nić te na uki nie zro zu mia ły mi
i nie na tu ral ny mi ta jem ni ca mi dla nich. Na sze wier ne ofia ro -
wa nie się w in te re sie Bo ga, Chry stu sa, praw dy i bra ci spra wi,
że sa mo lub ne i świec kie umy sły an ty ty picz nych Le wi tów
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i Izra eli tów nie zro zu mie ją an ty ty picz nych sprzę tów, po nie -
waż wła śnie z po wo du ta kie go ofia ro wa nia się z na szej stro -
ny nie otrzy ma ją od nas sa mo lub nych ko rzy ści, ja kich po żą -
da ją. Dla Bo ga i ka płań stwa na sze po stę po wa nie pod tym
wzglę dem wy da je się ta kim, ja kim rze czy wi ście jest – wier -
nym, co jest po ka za ne przez nie bie skie płót no; dla osób sa mo -
lub nych i świa to wych – na sze po stę po wa nie jest jed nak od py -
cha ją ce, co jest po ka za ne przez skó ry fo cze. Z po wo du cie le -
sne go umy słu an ty ty picz nych Le wi tów i Izra eli tów wier ność
Ka pła nów w sto sun ku do an ty ty picz nych na czyń i sprzę tów
za śle pia więc tych pierw szych na nie biań skie rze czy – an ty ty -
picz ne sprzę ty i na czy nia. 

(59) Kil ka ilu stra cji wy ja śni bi blij ną na ukę na ten te mat,
szcze gó ło wo omó wio ną przez św. Paw ła w 1 Kor. 2:1-16. Dla
przy kła du, wier na po świę co na żo na, w peł ni wy ko nu ją ca swo -
je obo wiąz ki wo bec nie po świę co ne go mę ża, czę sto po stę pu je
tak, że ude rza to w je go sa mo lub stwo i świa to wość, w wy ni ku
cze go my śli on o praw dzie i lu dzie praw dy, a ta kże o Bo gu
i Chry stu sie, któ rzy uzna ją ta kie po stę po wa nie, ja ko od py cha -
ją cych i zu peł nie nie zro zu mia łych. Po dob nie wier ność na sze -
go Pa sto ra w po pra wia niu nie doj rza łych, wcze śniej przed sta -
wio nych po glą dów, co czy nił on na te mat przy mie rzy, ró żni -
cy mię dzy Orę dow ni kiem a Po śred ni kiem itp., bu dzi ła od ra zę
an ty ty picz nych Le wi tów i Izra eli tów wo bec nie go, je go zwo -
len ni ków oraz ta kie go Bo ga i Chry stu sa, ja kich te praw dy
przed sta wia ły, co za śle pia ło ich na od no śne praw dy i oso by.
A kto z nas, z po wo du wier no ści w przed sta wia niu praw dy
i wier ne go słu że nia Bo gu, Chry stu so wi i bra ciom, nie był po -
wo dem ukry cia ich przed zro zu mie niem tych o nie wła ści wym
sta nie ser ca? Naj wy raź niej są oni ty mi, „któ rzy po ty ka ją się
o Sło wo, bę dąc nie po słusz ni”.

(60) Jak mo żna za uwa żyć, w ka żdym przy pad ku na czy nia
by ły przy kry wa ne nie bie skim płót nem oraz skó ra mi fo czy mi,
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a w nie któ rych przy pad kach uży wa no płót na in ne go ko lo ru.
Nie bie ski ko lor w ka żdym przy pad ku przed sta wia wier ne
po stę po wa nie an ty ty picz ne go Ka płań stwa oraz to, jak to
wier ne po stę po wa nie w uczyn kach i praw dzie by ło wi dzia -
ne przez Bo ga i Ka pła nów. To sa mo wier ne po stę po wa nie,
wy wo łu ją ce w an ty ty picz nych Le wi tach i Izra eli tach wra że -
nie cze goś od ra ża ją ce go, jest po ka za ne przez skó ry fo cze,
któ re by ły ze wnętrz nym przy kry ciem i je dy ną rze czą wi -
docz ną dla ty picz nych Le wi tów i Izra eli tów, a je dy nym wy -
jąt kiem od tej re gu ły by ła ar ka.

(61) Po po da niu w ten spo sób pew nych ogól nych wy ja -
śnień, nie zbęd nych do zro zu mie nia 4 Moj. 4:5-20 ja ko ca ło ści,
pra gnie my obec nie przy stą pić do szcze gó łów te go frag men -
tu. Wer se ty 5 i 15 mó wią o ru sza niu obo zu, co bu dzi w na -
szym umy śle py ta nie: cze go ty pem jest obo zo wa nie Izra eli -
tów oraz ich ma sze ro wa nie z jed ne go punk tu do dru gie go?
An ty ty picz ne ma sze ro wa nie sta nie się ja sne, gdy przy po mni -
my so bie, że pod róż Izra ela z Egip tu do Ka na anu przed sta wia
opusz cza nie przez lud Pa na obec ne go złe go świa ta i po stę po -
wa nie w kie run ku Kró le stwa. Mar sze Izra ela re pre zen tu ją
za tem po stęp w ła sce, wie dzy i słu żbie, pro wa dzą cy do Kró -
le stwa. Wszyst kie trud ne do świad cze nia Izra ela mia ły miej -
sce wte dy, gdy obo zo wał. Obo zo wa nie jest za tem ty pem prób
na stę pu ją cych za raz po do ko na nym roz wo ju w ła sce, wie dzy
i słu żbie. Zwi ja nie obo zu re pre zen tu je prze cho dze nie od za -
koń czo nej pró by do no wych spo sob no ści wzro stu w ła sce,
wie dzy i słu żbie, na to miast sta wia nie no we go obo zu – do -
świad cze nia pro wa dzą ce do prób do ty czą cych przed tem do -
ko na ne go wzro stu. Tak jak w ty pie zwi ja nie obo zu za czy na -
ło się (w.15) od przy kry wa nia przez ka pła nów świę tych na -
czyń i sprzę tów, tak w an ty ty pie Ka pła ni za wsze za czy na ją
wier nie słu żyć w od nie sie niu do spraw, na punk cie któ rych
ma być do ko na ny po stęp w ła sce, wie dzy i słu żbie. Do pie ro
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gdy Ka pła ni za po cząt ku ją ka żdy etap an ty ty picz ne go przy -
kry wa nia, wła ści wą dla sie bie pra cę za czy na ją an ty ty picz ni
Le wi ci, a na stęp nie – an ty ty picz ni Izra eli ci.

(62) Przy kry wa nie ar ki przez Aaro na i je go sy nów dru gą
za sło ną przed sta wia to, w ja ki spo sób wier na ofia ra ka płań -
stwa, w je go ró żnych człon kach, aż do śmier ci ukry wa an ty -
ty picz ną Ar kę – Bo ga i Chry stu sa – przed an ty ty picz ny mi
Le wi ta mi i Izra eli ta mi. To, że ta ka ofiar ni cza śmierć jest nie -
mi ła an ty ty picz nym Le wi tom i Izra eli tom (Żyd. 13:12,13) po -
ka za ne jest w przy kry ciu ze skór fo czych. Cho ciaż nie ro zu -
mie ją oni Bo ga ani kla sy Chry stu sa po za za sło ną, póź niej
uzna ją ich jed nak za w peł ni wier nych, co jest po ka za ne
przez ostat nie przy kry cie ar ki ide al nie nie bie skim płót nem.
Dwa drą żki (w.6), wkła da ne w pier ście nie ar ki, by umo żli wić
Le wi tom jej prze no sze nie, wy da ją się być ty pem Sta re go i No -
we go Te sta men tu. To wła śnie ni mi an ty ty picz ni Le wi ci słu -
żą bo wiem an ty ty picz nym Ka pła nom i Izra eli tom w od nie sie -
niu do Bo ga i Chry stu sa po za za sło ną, tj. no szą an ty ty picz ną
Ar kę. Umiesz cze nie tych drą żków w pier ście niach przed sta -
wia po le ca nie Sta re go i No we go Te sta men tu an ty ty picz nym
Le wi tom ja ko środ ka, przy po mo cy któ re go mo gą słu żyć Bo -
gu i uwiel bio ne mu Chry stu so wi – an ty ty picz nej Ar ce.

(63) Przy kry wa nie sto łu, chle ba i na czyń opi sa ne jest
w wer se tach 7 i 8. Stół przed sta wia Ko ściół ja ko wzmac nia ją -
cy bra ci chle bem ży wo ta. Przy kry cie sto łu nie bie skim płót -
nem re pre zen tu je to, że wier na słu żba na rzecz Ka pła nów dla
ich wzro stu w ła sce i słu żbie, ze stro ny bar dziej roz wi nię -
tych Ka pła nów, któ rzy wzmac nia ją ich chle bem ży wo ta, wi -
dzia na jest przez Bo ga i ka płań stwo ta ką, ja ką jest w uczyn -
ku i praw dzie – wier ną, nie bie ską. Umiesz cze nie od no śnych
na czyń i chle bów po kład nych na nie bie skim płót nie re pre -
zen tu je myśl, że usłu gu ją cy Ka pła ni wraz z chle bem ży wo ta
wier nie uży wa ją po moc nych i sto sow nych prawd ja ko środ -
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ków uła twia ją cych im wzmac nia nie bra ci. Mi sy re pre zen tu -
ją na pra wia nie; ły żki [pol skie tłu ma cze nia od da ją to sło wo ja -
ko cza sze, przy staw ki – przy pis tł.] (uży wa ne szcze gól nie
do won ne go ka dzi dła; 4 Moj. 7:14 itd.) – wy cho wy wa nie
w spra wie dli wo ści; cza sze przed sta wia ją oba la nie, a „kub ki
do na le wa nia” – dok try ny. Kub ki by ły uży wa ne do ofiar
z pły nów, któ re po dob nie do ofiar śnied nych są ty pem na sze -
go chwa le nia i czcze nia Je ho wy, tj. słu że nia Mu. Czci my Go
– słu żąc Je go spra wie, wy chwa la my Go – ogła sza jąc Je go
plan, ob ja wia ją cy in nym Je go chwa leb ny cha rak ter. Kub ki są
więc ty pem dok tryn te go pla nu, któ re oczy wi ście ob ja wia ją
chwa łę Bo ga (1 Pio tra 2:9). Kła dzio ne na nie płót no kar ma zy -
no we (w.8) re pre zen tu je za słu gę (ofia rę) na sze go Pa na, któ -
ra mu si okry wać Ko ściół (stół), kar mią cy bra ci wzmac nia ją -
cym Sło wem, by uczy nić ich słu żbę mo żli wą do przy ję cia.
Uży cie te go płót na w przy pad ku sto łu i rze czy do nie go na -
le żą cych su ge ru je rów nież, że bra cia wzmac nia ją cy in nych
na ucza ją ka płań stwo i kła dą na cisk, że aby być wzmoc nio nym
we wzro ście w ka żdym do brym sło wie i uczyn ku, mu szą
mieć za słu gę Pa na ja ko wła sną, by mo gła uczy nić ich god ny -
mi przy ję cia w trak cie ich roz wo ju ja ko no wych stwo rzeń.
Umiesz cze nie przez nich ostat nie go przy kry cia ze skór fo -
czych na sto le, je go na czy niach oraz chle bie re pre zen tu je to,
że wier ność an ty ty picz nych Ka pła nów w ta kiej słu żbie czy -
ni te rze czy od ra ża ją cy mi dla nie ka pła nów. Drą żki oraz
umiesz cze nie ich w pier ście niach ma zna cze nie po dob ne jak
w przy pad ku ar ki, z tym wy jąt kiem, że stół przed sta wia Ko -
ściół ja ko wzmac nia ją cy bra ci, a nie Bo ga i Chry stu sa w nie -
bie – an ty ty picz ną Ar kę.

(64) Wer se ty 9 i 10 do ty czą przy kry wa nia świecz ni ka i je -
go na czyń. Świecz nik re pre zen tu je Ko ściół ja ko oświe ca ją cy
bra ci, a je go na czy nia – na uki uży wa ne przez oświe ca ją cych
bra ci dla oświe ca nia współ ka pła nów. By ły czte ry ro dza je
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tych na czyń: lam py, szczyp ce lub ina czej ga si dła, po piel ni -
ce oraz na czy nia do oli wy. Lam py są ty pem dok tryn, któ re
szcze gól nie da ją oświe ce nie; szczyp ce, ga si dła uży wa ne
do przy ci na nia kno tów itp., re pre zen tu ją oba la nie błę du
(Iz. 6:5-7); po piel ni ce, ta ce do ga sze nia, słu żą ce do zbie ra nia
skraw ków kno tów itp., re pre zen tu ją na pra wia nie złych cech
i złe go po stę po wa nia; na to miast na czy nia do oli wy, uży wa -
ne ja ko po jem ni ki na oli wę, przed sta wia ją wy cho wy wa nie
w spra wie dli wo ści, w któ rym za cho wy wa ny jest duch zro zu -
mie nia (oli wa). Przy kry wa nie świecz ni ka przez ka pła nów
nie bie skim płót nem re pre zen tu je fakt, że wier na słu żba ich
an ty ty pów w sto sun ku do an ty ty picz ne go Świecz ni ka wi -
dzia na jest przez Bo ga i Ka pła nów ja ko wy peł nia na wier nie.
Przy kry wa nie przez nich je go na czyń jest ty pem fak tu, że ich
an ty ty py wier nie uży wa ją an ty ty picz nych na czyń – na uk
– do oświe ca nia bra ci i są za ta kich uzna wa ni przez Bo ga i ka -
płań stwo. Od ra za wo bec Ko ścio ła i je go na uk w ich funk cji
wier ne go oświe ca nia dla nie ka pła nów po ka za na jest przez
przy kry cie świecz ni ka i je go na czyń skó ra mi fok. Ty picz ne
by ło ta kże umiesz cze nie ich, tak przy kry tych, na no szach.
Po nie waż ka płań stwo otrzy mu je swe głów ne oświe ce nie
z No we go Te sta men tu, ro zu mie my, że no sze uży wa ne
do prze no sze nia przy kry te go świecz ni ka i je go na czyń są
ty pem No we go Te sta men tu. Usta wie nie no szy przez ka pła -
nów tak, by Le wi ci mo gli nieść świecz nik i je go na czy nia,
przed sta wia po le ca nie No we go Te sta men tu przez wier nych
Ka pła nów Le wi tom, do wy ko rzy sta nia w słu żbie an ty ty picz -
nym Ka pła nom i Izra eli tom w za kre sie an ty ty picz ne go
Świecz ni ka i je go na czyń.

(65) Wer se ty 11 i 12 mó wią o przy kry wa niu zło te go oł ta -
rza i je go na czyń. Cho ciaż wer se ty te nie mó wią wy raź nie
o na czy niach to wa rzy szą cych zło te mu oł ta rzo wi, wer set 12
su ge ru je, że ta kie na czy nia tam by ły. Czy ni to wy ra że niem
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„wszyst kie na czy nia usłu gi, któ ry mi słu żą w świąt ni cy”, tj.
w Świąt ni cy w od ró żnie niu od Dzie dziń ca i Świąt ni cy Naj -
święt szej. Po za na czy nia mi na le żą cy mi do sto łu i świecz ni ka,
któ re by ły przy kry wa ne ra zem z od no śny mi sprzę ta mi,
wszyst kie na czy nia Świąt ni cy na le ża ły do zło te go oł ta rza.
Zga dza się z tym ko lej na oko licz ność: 3 Moj. 16:16, pod wy -
ra że niem „na miot zgro ma dze nia”, ma na my śli Świąt ni cę,
na to miast gdy 3 Moj. 16 uży wa ter mi nu Świąt ni ca, za wsze ma
na my śli Świąt ni cę Naj święt szą. Po jed na nie za na miot zgro -
ma dze nia ozna cza więc po jed na nie za Świąt ni cę w od ró żnie -
niu od Obo zu i Świąt ni cy Naj święt szej. We dług 2 Moj. 30:10
po jed na nie to by ło jed nak za zło ty oł tarz. Za tem zło ty oł tarz,
ja ko naj wa żniej sza rzecz w Świąt ni cy, cza sa mi ozna cza Świąt -
ni cę, a okre śle nie Świąt ni ca nie kie dy ozna cza zło ty oł tarz.
Ro zu mie my, iż tak wła śnie jest w wer se cie 12, uży wa ją cym
ter mi nu świąt ni ca, któ ry jest tłu ma cze niem te go sa me go he -
braj skie go sło wa, ja kie zwy kle od da wa ne jest ja ko Świąt ni ca.
Ro zu mie my więc, że na czy nia wspo mnia ne w wer se cie 12
ozna cza ją na czy nia zło te go oł ta rza. Na le ży rów nież za uwa -
żyć, że wer se ty te nie wy szcze gól nia ją ró żnych ro dza jów na -
czyń, jak ma to miej sce w przy pad ku sto łu, świecz ni ka i mie -
dzia ne go oł ta rza. Po nie waż jed nak oby dwa oł ta rze za pa tru -
ją się na te sa me rze czy z ró żnych punk tów wi dze nia – zło ty
oł tarz po da je Bo ski, a mie dzia ny ludz ki punkt wi dze nia – mo -
że my słusz nie za ło żyć, że po za ka dziel ni ca mi zło te mu oł ta -
rzo wi to wa rzy szy ły czte ry ro dza je na czyń, tak jak po za ka -
dziel ni ca mi czte ry ro dza je na czyń to wa rzy szy ły oł ta rzo wi
mie dzia ne mu (2 Moj. 38:3).

(66) Przy kry cie zło te go oł ta rza nie bie skim płót nem re pre -
zen tu je wier ną słu żbę, ja ką ka płań stwo wy ko nu je na rzecz
an ty ty picz ne go Zło te go Oł ta rza – Ko ścio ła z punk tu wi dze -
nia ofia ro wa nia się; wska zu je też na to, że Je ho wa i ka płań -
stwo uwa ża ją ta ką słu żbę za wier ną. Przy kry cie go skó ra mi
fo czy mi przed sta wia to, że słu żba ka płań stwa na rzecz an ty -
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ty picz ne go Zło te go Oł ta rza jest nie mi ła – od py cha ją ca – dla
nie ka pła nów. Te sa me my śli do ty czą przy kry wa nia na czyń
na le żą cych do Zło te go Oł ta rza: wier ne przed sta wia nie przez
ka płań stwo dok tryn, na uk oba la ją cych, na pra wia ją cych i wy -
cho wu ją cych w od nie sie niu do an ty ty picz ne go Zło te go Oł ta -
rza jest uzna wa ne przez Bo ga i Ka pła nów ja ko wier ne,
a przez nie ka pła nów – ja ko od ra ża ją ce, w wy ni ku cze go oni
nie ro zu mie ją ich. Drą żki uży wa ne do prze no sze nia zło te go
oł ta rza, tak jak w przy pad ku drą żków ar ki, sto łu i oł ta rza
mie dzia ne go, re pre zen tu ją Sta ry i No wy Te sta ment. Umiesz -
cze nie ich przez ka pła nów w pier ście niach przed sta wia an ty -
ty picz ne ka płań stwo po le ca ją ce an ty ty picz nym Le wi tom uży -
wa nie ich do słu żby na rzecz ofia ru ją ce go się Ko ścio ła i je go
ofia ry. No sze, uży wa ne do prze no sze nia na czyń zło te go oł -
ta rza, wy da ją się re pre zen to wać Sta ry Te sta ment, któ ry bar -
dziej niż No wy Te sta ment jest uży wa ny przez ka płań stwo
w związ ku z na uka mi do ty czą cy mi Ko ścio ła pod wzglę dem
ofiar ni czym. Jest to wi docz ne z licz nych od nie sień do Sta re -
go Te sta men tu, ja kie na te mat ofia ro wa nia się mo żna zna leźć
w pi smach Apo sto łów i dru go rzęd nych pro ro ków, np. w Li -
ście do Ży dów oraz pi smach na sze go Pa sto ra. Umiesz cze nie
na czyń na no szach przed sta wia po le ca nie przez an ty ty picz -
nych Ka pła nów an ty ty picz nym Le wi tom uży wa nia Sta re go
Te sta men tu w słu żbie na ukom Bi blii zwią za nym z Ko ścio łem
i je go ofia rą.

(67) Wer se ty 13 i 14 oma wia ją przy kry wa nie oł ta rza mie -
dzia ne go. Ten oł tarz re pre zen tu je ofia ro wa ne czło wie czeń -
stwo kla sy Chry stu sa. Po piół z oł ta rza przed sta wia do tych -
cza so wą ofiar ni czą słu żbę kla sy Chry stu sa ja ko wspo mnie nia,
hi sto rię. Usu nię cie po pio łu z oł ta rza re pre zen tu je my śli, że te
czy ny na le żą do prze szło ści i z wy jąt kiem lek cji, ja kie na le ży
z nich wy cią gnąć, po win ny być odło żo ne na bok, a ich miej sce
po win ny za jąć no we ak ty ofiar ni czej słu żby. Ist nia ła na przy -
kład ofiar ni cza słu żba po le ga ją ca na sia niu. Po nie waż ta ka słu -
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żba nie mu si już być wy ko ny wa na, ist nie je ona tyl ko ja ko
wspo mnie nie rze czy wi stej słu żby z prze szło ści. Cho ciaż z jej
prze bie gu na le ży wy cią gać do bre lek cje, zo sta ła ona odło żo -
na na bok ja ko słu żba nie bę dą ca już na cza sie, gdy nad szedł
okres żę cia, a na jej miej sce wy ko ny wa na by ła słu żba żę cia.
Wśród tych, któ rzy zo sta li zżę ci, mia ły być póź niej wy ko ny wa -
ne in ne for my słu żby, np. gro ma dze nie do spi chle rza itp. Za -
prze sta nie za koń czo nej słu żby, któ ra obec nie ist nie je tyl ko ja -
ko wspo mnie nie rze czy wi stej po przed niej słu żby, jest po ka za -
ne w usu wa niu po pio łu – nie jest już on słu żbą do wy ko na nia,
lecz je dy nie prze szłą słu żbą w po sta ci wspo mnień, hi sto rii.

(68) Jak mo żna za uwa żyć, na mie dzia nym oł ta rzu roz cią -
ga ne by ło płót no pur pu ro we. Ktoś mo że za py tać, dla cze go
nie nie bie skie? Od po wia da my, że pur pu ra jest po łą cze niem
nie bie skie go i szkar ła tu i zo sta ła ce lo wo uży ta przez Pa na ja -
ko typ: w jej nie bie skiej czę ści – wier no ści ka płań stwa, a w jej
czę ści szkar łat nej – po jed naw cze go dzie ła ka płań stwa; na to -
miast pur pu ra – po wsta ją ca z po łą cze nia nie bie skie go i szkar -
ła tu – wska zu je na myśl, że ofia ru ją ce się ka płań stwo w przy -
szło ści mia ło stać się kró lew skim ka płań stwem. Pur pu ro we
płót no jest więc ty pem wier ne go, ofiar ni cze go i kró lew skie -
go cha rak te ru słu żby ka płań stwa. Bóg i ka płań stwo uzna ją
słu żbę w związ ku z oł ta rzem i je go na czy nia mi z te go punk -
tu wi dze nia, na to miast świat wi dzi to ofia ro wa ne czło wie -
czeń stwo Chry stu sa – an ty ty picz ny Oł tarz Mie dzia ny – oraz
ich ofiar ni cze ak ty na rzecz an ty ty picz ne go Oł ta rza Mie dzia -
ne go ja ko od ra ża ją ce. Po dob nie od ra ża ją ca dla nie ka pła nów
jest je go ofiar ni cza słu żba zwią za na z je go sto sow ny mi na uka -
mi, co jest po ka za ne w przy kry ciu oł ta rza i je go na czyń skó -
ra mi fo czy mi.

(69) Przy oł ta rzu mie dzia nym uży wa no pię ciu ro dza jów
na czyń (w.14; por. z 2 Moj. 38:3). Pod kre śla li śmy już, że ka -
dziel ni ce przed sta wia ją tek sty Bi blii uży wa ne przez ka płań -
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stwo w ofiar ni czej słu żbie. Wi deł ki – uży wa ne do prze no -
sze nia mię sa na oł tarz i ob ra ca nia go na oł ta rzu – re pre zen tu -
ją na pra wia nie wad i sła bo ści cia ła przy po mo cy Sło wa. Ło -
pat ki – uży wa ne do zaj mo wa nia się ogniem i po pio łem
– przed sta wia ją wy cho wy wa nie w spra wie dli wo ści, to wa -
rzy szą ce ofia ro wa niu czło wie czeń stwa kla sy Chry stu sa. Garn -
ki re pre zen tu ją dok try ny po moc ne w ofia ro wa niu czło wie -
czeń stwa kla sy Chry stu sa. Ko cioł ki – od da ne w 2 Moj. 38:3 ja -
ko wę glar ki – przed sta wia ją oba la nie błę du po ma ga ją ce kla -
sie Chry stu sa w ofia ro wa niu jej czło wie czeń stwa. Drą żki, tak
jak w ka żdym in nym przy pad ku, re pre zen tu ją dwie czę ści Bi -
blii: Sta ry i No wy Te sta ment, umo żli wia ją ce Le wi tom udzie -
la nie pew nej po mo cy an ty ty picz ne mu Ka płań stwu i Izra eli -
tom w związ ku z ofia ro wa niem czło wie czeń stwa kla sy Chry -
stu sa. Umiesz cze nie drą żków w pier ście niach oł ta rza przed -
sta wia po le ca nie Sta re go i No we go Te sta men tu przez an ty ty -
picz nych Ka pła nów an ty ty picz nym Le wi tom, do uży wa nia
w słu żbie ofia ro wa ne mu czło wie czeń stwu Ko ścio ła. Cho ciaż
Le wi ci mo gli do ty kać drą żków i no szy, nie wol no im by ło do -
ty kać sprzę tów i na czyń (w.15), gdyż pro wa dzi ło by to do ich
śmier ci. Wy da je się to być ty pem fak tu, że an ty ty picz ni Le wi -
ci nie po win ni pró bo wać czy nić z ty mi an ty ty pa mi te go, co
an ty ty picz ni Ka pła ni – przy ich uży ciu skła dać ofiar. Ka żda
pró ba uczy nie nia te go pro wa dzi ła bo wiem do ska że nia, wy -
pa cze nia, nie wła ści we go wy ko rzy sta nia an ty ty pów, a ka żdy
po stę pu ją cy tak Le wi ta tra cił sta no wi sko Le wi ty – w an ty ty -
pie ja ko Le wi ta umie rał. 

(70) Zu peł nie wła ści we jest, by przy oka zji opi su sprzę tów
i na czyń po da na zo sta ła wzmian ka o tym, któ re mu je po wie -
rzo no wraz z przy byt kiem i je go wy po sa że niem. Za da nie to
otrzy mał Ele azar, star szy z dwóch ży ją cych sy nów Aaro -
na (w.16). Jak już wy ka za li śmy (TP ’30,11), do Żni wa Wie ku
Ewan ge lii Ele azar jest ty pem dwu na stu Apo sto łów, na to miast
w Żni wie Wie ku Ewan ge lii – ty pem one go Słu gi. Skąd to wie -
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my? Z Pi sma Świę te go, fak tów oraz zbie żno ści ty pów i an ty ty -
pów. Je zus wprost stwier dza, że Apo sto łom da no pra wo zwią -
zy wa nia i roz wią zy wa nia (Mat. 18:18,19), tzn. po da wa nia na -
uk, or ga ni za cji i prak tyk obo wią zu ją cych Ko ściół oraz uwal nia -
nia go od wszel kich in nych na uk, or ga ni za cji i prak tyk. Apo -
sto ło wie po cząt ko wo czy ni li to ust nie, a na stęp nie w pi smach
do zbo rów, któ re ist nia ły za ich dni. Przez swe pi sma czy nią to
ca ły czas ja ko swe ogól ne za da nie opie ki nad Ko ścio łem w od -
nie sie niu do na uk, or ga ni za cji i prak tyk. Pi smo Świę te i fak ty
po twier dza ją to za tem o Apo sto łach. Sło wa na sze go Pa na do -
ty czą ce one go Słu gi (Mat. 24:45-47; Łuk. 12:42-44) do wo dzą, że
nasz Pa stor ja ko an ty ty picz ny Ele azar miał za da nie na ucza nia
praw dy, or ga ni za cji i prak tyk w sto sun ku do Ko ścio ła Żni wa
Ewan ge lii, wraz z kie ro wa niem je go ogól ną pra cą.

(71) Gdy spoj rzy my na zgod ność ty pu i an ty ty pu, do strze -
ga my to sa mo. Zaj mo wa nie się przez Ele aza ra oli wą do świe -
ce nia jest ty pem po pierw sze Apo sto łów, a po dru gie one go
Słu gi, od po wie dzial nych za wła ści we ro zu mie nie praw dy. Za -
tem wszy scy in ni słu dzy praw dy w wy ni ku za rzą dze nia Pa -
na by li zo bo wią za ni pod po rząd ko wać swe zro zu mie nie na uk
re li gij nych ich de cy zji. Ka żda pró ba przed sta wia nia na uk nie -
pod po rząd ko wa nych im by ła po gwał ce niem ich władz urzę -
do wych. Won ne ka dzi dło przed sta wia rze czy ofia ro wa ne
przez ka pła nów – ich ludz kie do sko na ło ści, rze czy wi ste lub po -
czy ta ne; pod le ga ły one nad zo ro wi an ty ty picz ne go Ele aza ra
w tym zna cze niu, że spo sób, me to da i duch wy ko rzy sty wa nia
ich w słu żbie Pa na miał być zgod ny z in struk cja mi an ty ty picz -
ne go Ele aza ra, po cho dzą cy mi ze Sło wa. Co dzien na ofia ra
śnied na przed sta wia cześć i chwa łę dla Je ho wy w wy ni ku
przed sta wia nia Sło wa przez an ty ty picz nych Ka pła nów, przy -
no szą ce go Bo gu za szczyt, chwa łę, a ta kże w wy ni ku ich słu żby
w re ali za cji Je go pla nu. Ogól ne kie ro wa nie pra cą przed sta -
wia nia praw dy, ja ko spo so bu uwiel bia nia i słu że nia Je ho wie,
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za dni Apo sto łów znaj do wa ło się więc pod ich nad zo rem,
a w cza sie Wie ku Ewan ge lii – pod kie run kiem Apo sto łów re -
pre zen to wa nych w ich pi smach; na to miast w Żni wie Wie ku
Ewan ge lii ten ogól ny nad zór był spra wo wa ny przez na sze go
Pa sto ra, jak po twier dza ją fak ty.

(72) Olej do na masz cza nia re pre zen tu je Du cha Świę te go
w je go roz wo ju w ła skach itp., przy go to wu ją ce go ka płań stwo
do obec nej i przy szłej słu żby (Ps. 45:8; 133:1-3). An ty ty picz ny olej
do na masz cza nia pod le gał an ty ty picz ne mu Ele aza ro wi w tym
zna cze niu, że miał zro zu mia le go wy ja śniać i kie ro wać ogól ną
pra cą bu do wa nia bra ci w ró żnych za ry sach na masz cza nia, co
oczy wi ście czy nił. Nad zo ro wa nie przez Ele aza ra przy byt ku i je -
go wy po sa że nia oraz na czyń i ich za war to ści jest ty pem fak tu,
że an ty ty picz ny Ele azar miał spra wo wać ogól ną opie kę nad Ko -
ścio łem w je go wszyst kich aspek tach spło dze nia z Du cha oraz
wszyst kich na ukach, przy wi le jach i przy mio tach. Bez po śred -
nie wer se ty, zgod ność ty pu i an ty ty pu oraz od no śne fak ty
z pew no ścią do wo dzą, że an ty ty picz nym Ele aza rem by ło dwu -
na stu Apo sto łów i on Słu ga.

(73) Wer se ty 17-20 za wie ra ją w an ty ty pie po le ce nie Je ho wy
da ne Je zu so wi ja ko Wy ko naw cy Bo ga (Mo jże szo wi) oraz kla sie
Chry stu sa ja ko Ka płań stwu (Aaro no wi), by za chę cać an ty ty -
picz nych Ke ha ty tów do pro wa dze nia ich pra cy, a ta kże by po -
wstrzy my wać ich przed wtrą ca niem się do słu żby Ka pła nów, co
mia ło na ce lu za bez pie czyć an ty ty picz nych Ke ha ty tów we wła -
ści wej dla nich słu żbie. Przez nie od po wied nie i nie wier ne przed -
sta wia nie prawd i nie wła ści we słu że nie Ko ścio ło wi z punk tu wi -
dze nia je go ró żnych aspek tów oraz przez za chę ca nie an ty ty picz -
nych Ke ha ty tów do do ty ka nia lub pa trze nia (w.15,20) na an ty -
ty picz ne sprzę ty lub na czy nia, an ty ty picz ny Mo jżesz i Aaron do -
pro wa dzi li by do usu nię cia an ty ty picz nych Ke ha ty tów w ich ró -
żnych gru pach spo śród an ty ty picz nych Le wi tów i w ten spo sób
unie mo żli wi li by im słu żbę an ty ty picz nym Ka pła nom i Le wi -
tom zgod nie z za rzą dze nia mi Pa na. Wier ne i wła ści we „przy kry -
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wa nie” an ty ty picz nych sprzę tów i na czyń oraz za chę ca nie („wy -
zna czą”) an ty ty picz nych Ke ha ty tów przez an ty ty picz ne go Mo -
jże sza i Aaro na do wy ko ny wa nia ich ró żnych za dań mia ło po -
móc an ty ty picz nym Ke ha ty tom po zo stać ta ki mi („aby ży li i nie
po mar li”) oraz wy ko ny wać słu żbę po moc ną dla an ty ty picz nych
Ka pła nów i Izra eli tów (w.18,19). An ty ty picz ni Ke ha ty ci nie po -
win ni jed nak wa żyć się prze kra czać wy zna czo nej dla sie bie słu -
żby ani spe ku lo wać na te mat spraw do ty czą cych Świąt ni cy
(„niech nie wcho dzą pa trzeć”; w.20), po nie waż pro wa dzi ło by to
do wy pa cza nia przez nich du cho wych rze czy, co by ło by po wo -
dem ich śmier ci ja ko an ty ty picz nych Ke ha ty tów.

(74) Rze czy wi ście, Pan za bro nił nie tyl ko nie ka pła nom, lecz
na wet Ka pła nom (z wy jąt kiem Swych szcze gól nych ko lej nych
Ka pła nów rzecz ni ków wo bec nie ka pła nów w ca łym Wie ku
Ewan ge lii) czy nić to, co w od nie sie niu do nie ka pła nów na zy wa
On „wpa try wa niem się” (2 Moj. 19:21-25, KJV). He braj skie sło -
wo prze tłu ma czo ne ja ko „wpa try wać się” w 2 Moj. 19:21 jest tym
sa mym, któ re w 4 Moj. 4:20 prze tłu ma czo ne jest ja ko „przy glą -
dać się”. W an ty ty pie ozna cza ono spe ku lo wa nie. Tak jak typ
wska zu je na pró bę ze stro ny lu du i ka pła nów, by „wpa try wać
się” w cza sie przy go to wań do udzie le nia Przy mie rza Za ko nu,
tak an ty typ wska zu je, że w cza sie Wie ku Ewan ge lii, gdy do ko -
nu ją się przy go to wa nia do za war cia No we go Przy mie rza, ma
miej sce wie le prób „wpa try wa nia się” – spe ku lo wa nia – ze stro -
ny lu du oraz tych Ka pła nów, któ rych Pan nie uży wa ja ko szcze -
gól nych rzecz ni ków – Aaro na (świa tła; 2 Moj. 19:24). Ka pła ni,
któ rzy upar cie „wpa tru ją się”, tra cą stan ka płań ski, a nie któ rzy
z nich są obec nie ob ja wia ni ja ko Le wi ci Wiel kiej Kom pa nii przez
przed sta wia nie Ko ścio ło wi swych spe ku la cji – fał szy wych re wo -
lu cyj nych na uk. Nie któ rzy z nich po szli w tym tak da le ko, że cał -
ko wi cie stra ci li ży cie. Są to ci, któ rzy spe ku lo wa li tak dłu go, aż
w koń cu za prze czy li oku po wi lub udzia ło wi Ko ścio ła w ofie rze
za grzech lub jed ne mu i dru gie mu. Za dni na sze go Pa sto ra by -
ło spo ro ta kie go „wpa try wa nia się”, przed któ rym on czę sto
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prze strze gał. Zja wi sko to szcze gól nie jed nak na ra sta po je go
śmier ci. Ob ja wia to ko lej nych człon ków Wiel kiej Kom pa nii ja -
ko ta kich, a ta kże – jak się oba wia my – nie któ rych człon ków kla -
sy wtó rej śmier ci. Tak jak nasz Pa stor wie lo krot nie ostrze gał
przed tym w imie niu Pa na, tak w imie niu Pa na wzy wa my
wszyst kich bra ci: „nie na pie raj cie [nie prze kra czaj cie usta no wio -
nych przez Bo ga gra nic dla wa szych przy wi le jów w pró bie po -
dej ścia] na Pa na, aby go zo ba czyć”. Wie lu z te go po wo du stra -
ci ło ka płań stwo, a nie je den do dat ko wo stra cił ży cie. Nie bez pie -
czeń stwo to po ka za ne jest w sło wach: „by ich nie po tra cił” oraz
„by nie pa dło ich wie lu” (2 Moj. 19:24,21).

(75) Po wy ższa ana li za 4 Moj. 4:5-20 oraz na sze in ne in ter -
pre ta cje praw dy epi fa nicz nej nie są ta ki mi spe ku la cja mi. Jak
po ka zu ją przy to czo ne w związ ku z ni mi wer se ty, są one po da -
nym przez Bo ga świa tłem na te ma ty bę dą ce na cza sie obec nie
w Epi fa nii, dla świę tych oświe co nych Epi fa nią, by się ni mi cie -
szy li i z nich ko rzy sta li. Niech Pan po bło go sła wi ich lek tu rę
i roz wa ża nie przez nas wszyst kich.

PY TA NIA
(1) Ja kie dwie kla sy i w ja ki spo sób są po ka za ne w 4 Moj. 1,2,26?

Ja kie in ne an ty ty py su ge ru ją te roz dzia ły? Co przed sta wia li cze nie
i jak do wo dzi te go Ps. 48:13? Co z te go punk tu wi dze nia mo żna po -
wie dzieć o 4 Moj. 1-10?

(2) Któ ry roz dział i z ja kie go punk tu wi dze nia pra gnie my obec -
nie zba dać? Ja ka jest ró żni ca w an ty ty pie te go roz dzia łu po mię dzy
Pa ru zją i Epi fa nią Wie ku Ewan ge lii? Kim są po ga nie z Obj. 11:2? 

(3) Ja ki jest zwy kle an ty typ Mo jże sza i Aaro na w 4 Mo jże szo wej
– po daj przy kła dy? Ko go ty pem są Aaron i je go sy no wie nie wy mie -
nie ni z imie nia? Ko go są oni ty pem, gdy ich imio na są po da ne – po -
daj te go do wo dy? Na co wska zu je fakt, że Nadab i Abi hu nie mie li
dzie ci? Po daj krót kie stresz cze nie an ty ty pu 4 Moj. 3:1-4.

(4) Ko go ty pem są Mo jżesz, Aaron i je go sy no wie w 4 Moj. 3:5-
10? Ja kie trzy rze czy po ka zu je w.6? Na ja kie dwa po le ce nia dla Le -
wi tów wska zu je w.7? Co na ka za no Le wi tom w w.8 i cze go jest to ilu -
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stra cją? Co jest po ka za ne w cał ko wi tym od da niu Le wi tów ka pła nom
(w.9) i co to ozna cza w an ty ty pie? Cze go ty pem (w.10) jest wy zna -
cze nie Aaro na i je go sy nów do słu żby przez Mo jże sza? Co re pre zen -
tu je ka ra śmier ci dla ob ce go, wtrą ca ją ce go się w urząd ka pła na? 

(5) Ja kie trzy an ty ty py są po ka za ne w w.11-13? Ja ka kwe stia, któ -
ra mia ła miej sce w ty pie (w.13), nie wy stę pu je w an ty ty pie i dla cze go?

(6) Streść typ i an ty typ w.14-21 – co ozna cza ją wy ra że nia „do my
oj ców ich” oraz „we dług fa mi lii ich”? Ja kie jest zna cze nie fak tu, że Le -
wi ci mo gli słu żyć do pie ro w wie ku 30 lat, a li cze ni by li od mie sią ca
wzwyż? Z ilu ogól nych po dzia łów skła da li się Le wi ci w ty pie i an ty -
ty pie? Co jest po ka za ne w tym, że Ke ha ty ci nie po sia da li żad nych
wo zów i że dźwi ga li cię ża ry na ra mio nach – cze go ty pem jest ich słu -
żba na Wiek Ewan ge lii? Co jest po ka za ne w tym, że Me ra ri ci po sia -
da li wo zy oraz w ich słu żbie? Co jest po ka za ne w tym, że Ger szo ni -
ci po sia da li wo zy oraz w ich słu żbie? Cze go do ko ny wał nasz Pan wo -
bec tych an ty ty pów?

(7) Ja kie by ły ko lej ne po dzia ły Ger szo ni tów w ty pie i an ty ty pie?
Ja kie by ły dal sze po dzia ły Lib ni tów i Szi me itów w ty pie i an ty ty pie?
Jak w an ty ty pie po ka za ni są Le wi ci peł nią cy słu żbę oraz ich po moc -
ni cy? Jak po ka za ni są ci, któ rzy prze sta wa li słu żyć?

(8) Ja kie by ły dal sze czte ry po dzia ły Ke ha ty tów i co ozna cza ją ich
imio na? Czy imi po tom ka mi by li Le wi ci Am ra mi ci i dla cze go? Kto
i dla cze go był naj wy ższą gru pą wśród Le wi tów? Któ ra gru pa an ty -
ty picz nych Ke ha ty tów wy ko ny wa ła słu żbę naj bli ższą słu żbie ka -
płań skiej i naj bar dziej po moc ną dla ka pła nów – dla cze go?

(9) Z ilu i ja kich ro dzin skła da li się Am ra mi ci? Ko go i co przed sta -
wia ją Am ra mi ci Ger szo mi ci?

(10) Co i ko go przed sta wia ją Am ra mi ci Elie ze ry ci w ich czte rech
gru pach? 

(11) Dla cze go an ty ty picz ni Am ra mi ci by li naj bar dziej po moc ni
dla Ka pła nów? Czy je do świad cze nia to po twier dza ją? Ko mu jesz cze
oni po ma ga li?

(12) Co ozna cza imię Ishar i ja kie trzy rze czy sym bo li zu je oli wa?
Ja ka jest ogól na pra ca an ty ty picz nych Isha ry tów? Ja kie są gru py
Isha ry tów w ty pie i an ty ty pie? Wy mień nie któ rych przed sta wi cie li
dwóch pierw szych grup. Opisz w ty pie i an ty ty pie trzy gru py Isha -
ry tów Ko ra cha oraz ich pra cę.
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(13) Co ozna cza He bron i z ilu ro dzin skła da li się ty picz ni He bro -
ni ci? Ja kich uspra wie dli wio nych oni re pre zen tu ją i czym się zaj mo -
wa li? Omów w ty pie i an ty ty pie ka żdą z tych grup, po da jąc jed nost -
ki z ka żdej z nich. Ja cy pi sa rze pra co wa li w ka żdej dzie dzi nie dzia -
łal no ści an ty ty picz nych He bro ni tów? 

(14) Kim by ła czwar ta gru pa Ke ha ty tów i z ilu pod grup się skła da -
ła? Co ozna cza Uz ziel i kim są an ty ty picz ni Uz zie li ci? Ja kie dwie oko -
licz no ści wy da ją się to su ge ro wać? Wy ja śnij w ty pie i an ty ty pie trzy
pod gru py Uz zie li tów i wy mień nie któ re jed nost ki z ka żdej z nich.

(15) Po daj w krót ko ści ro dzaj pra cy wy ko ny wa nej przez ka żdą
z czte rech an ty ty picz nych grup Ke ha ty tów. Ogól nie mó wiąc, kim oni
by li? Dla cze go wła śnie tych lu dzi po win ni śmy uwa żać za an ty ty picz -
nych Ke ha ty tów?

(16) Ja ka by ła trze cia gru pa Le wi tów, jej dwie pod gru py i ja kie
jest zna cze nie ich imion? Ja ki jest zwią zek an ty ty pu tej gru py z an -
ty ty pem po zo sta łych dwóch grup Le wi tów? Ja ki jest an ty typ Ma chli -
tów – wy ja śnij szcze gó ło wo ich pra cę? Ja kie są ich dwie gru py w ty -
pie i an ty ty pie? 

(17) Ja ki jest an ty typ Mu szi tów i jak wy ko ny wa li oni swo ją pra -
cę przed i po wy na le zie niu dru ku? Ile jest ro dza jów Mu szi tów w ty -
pie i an ty ty pie i czym się oni zaj mo wa li?

(18) Kim by li wo dzo wie trzech grup le wic kich i co ozna cza ją ich
imio na? Ko go oni przed sta wia ją?

(19) Ile grup, pod grup itp. Le wi tów zo sta ło do tych czas roz wa żo -
nych, a ile jesz cze ich by ło we dług 1 Kron. 23 i 24? Ile by ło ich w su -
mie i co oni przed sta wia ją? Ja kie dzia ły Le wi tów by ły przed sta wio -
ne w dwu dzie stu wo dzach Le wi tów z 1 Kron. 23 i 24? Ja kie są trzy
pod gru py an ty ty picz nych Szi me itów? Co przed sta wia ją czte ry gru -
py Le wi tów Szi me itów z 1 Kron. 23:10,11? Co na pod sta -
wie 1 Kron. 23:30 mo że my wno sić od no śnie trze ciej i czwar tej gru py?

(20) Ko go re pre zen tu ją po tom ko wie Am ra ma po Ger szo mie
(1 Kron. 23:16; 24:20)? Ko go ty pem są po tom ko wie Am ra ma po Elie -
ze rze (1 Kron. 23:17)? Ko go przed sta wia ją po tom ko wie Ko ra cha
przez Abia sa fa (1 Kron. 23:18; 24:22)? Ko go przed sta wia czte rech Uz -
zie li tów po El sa fa nie?

(21) Ko go ty pem jest pię ciu po tom ków Me ra rie go przez Mu szie -
go (1 Kron. 24:26,27)? Ko go ty pem jest po to mek Me ra rie go przez
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Ma chlie go i Ki sza (1 Kron. 24:29)? Ile grup le wic kich jest po da nych
w Bi blii?

(22) Streść w krót ko ści dzia ła nia trzech grup an ty ty picz nych Le -
wi tów wza jem nie wo bec sie bie, wo bec Ka pła nów i wo bec no mi nal -
ne go lu du Bo że go. Od ko go jesz cze Ka pła ni i no mi nal ny lud Bo ży
otrzy my wa li po moc? Ja kie po trze by Ka pła nów za spo ka ja ły te trzy
an ty ty picz ne gru py Le wi tów? Cze go do wo dem są te dzia ła nia za spo -
ka ja ją ce ta kie po trze by? Ja kie jest jesz cze in ne te go po twier dze nie? 

(23) Co ozna cza ją, a cze go nie ozna cza ją po wy ższe ty py Le wi -
tów? – po daj przy kład to ilu stru ją cy. W ja ki spo sób wie lu Le wi tów
Wie ku Ewan ge lii roz po czy na ło swo ją ka rie rę i do cze go kwa li fi ko wa -
li się póź niej? Jak ta za sa da sta łych jed no stek bę dzie mia ła za sto so -
wa nie do Le wi tów Epi fa nii, a jak do Le wi tów Ty siąc le cia?

(24) Ja ki opis jest po da ny w 4 Moj. 3:21-26 oraz 4 Moj. 4:21-28?
Ile by ło Le wi tów w ka żdej gru pie i cze go ty pem jest ró żni ca w licz -
bie tych trzech grup? Na co wska zu je miesz ka nie na ty łach przy byt -
ku i ja kie in ne oko licz no ści to po twier dza ją? Ko go ty pem jest Elia -
saf, syn La ela? 

(25) Co jest przed sta wio ne w 4 Moj. 3:25,26 i ja ka jest ró żni ca mię -
dzy ty mi wer se ta mi a 4 Moj. 4:25,26? Co sprzę ty no szo ne przez Ger -
szo ni tów po twier dza ją o Ger szo ni tach Wie ku Ewan ge lii? W ja kich
dwóch zna cze niach uży te jest w tym kon tek ście sło wo przy by tek?
Cze go to uczy o pew nych dzia ła niach Ger szo ni tów Wie ku Ewan ge -
lii? Jak słu ży li oni za rów no spło dzo nym, jak i na ro dzo nym z Du cha
jed nost kom?

(26) Co sta no wi ło dru gą część słu żby Ger szo ni tów – co ona
przed sta wia i dla cze go? Co i dla cze go re pre zen tu je jej bia ły ko lor?
Cze go ty pem jest to, że jej część od przo du by ła zło żo na? Co jest po -
ka za ne w no sze niu jej przez Ger szo ni tów? Co by ło trze cią czę ścią
przy byt ku pod stra żą Ger szo ni tów – co ona przed sta wia i dla cze go?
Na co wska zu je jej czer wo ny ko lor? Dla cze go uży to ba ra nich skór?
Wy ja śnij an ty typ no sze nia przez Ger szo ni tów przy kry cia przy byt ku
ze skór ba ra nich?

(27) Co by ło czwar tą czę ścią przy byt ku na le żą cą do Ger szo ni tów
i co ona przed sta wia? Co przed sta wia opie ko wa nie się nią przez
Ger szo ni tów? Co by ło pią tą i ostat nią czę ścią wła ści we go przy byt ku
pod nad zo rem Ger szo ni tów i co ona przed sta wia? Co jest po ka za ne
w tym, że by ła ona pod nad zo rem Ger szo ni tów?
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(28) Cze go do ty czy 4 Moj. 3:26 oraz 4:26 i czym się one ró żnią?
Cze go ty pem są za sło ny dzie dziń ca? Co przed sta wia fakt, że by ły one
pod opie ką Ger szo ni tów? Ja ki był dru gi ele ment dzie dziń ca, któ rym
opie ko wa li się Ger szo ni ci, i co on re pre zen tu je? Cze go ty pem jest zaj -
mo wa nie się nim przez Ger szo ni tów? Ja ka jest trze cia rzecz zwią za -
na z dzie dziń cem, za któ rą od po wia da li Ger szo ni ci – po każ ró żni cę
mię dzy ty mi sznu ra mi, a sznu ra mi bę dą cy mi pod nad zo rem Me ra -
ri tów? Co przed sta wia ją sznu ry pod opie ką Ger szo ni tów? Co praw -
do po dob nie kry je się pod wy ra że niem „osprzęt do ich pra cy” i co on
praw do po dob nie ozna cza? 

(29) Co sta je się ja sne w wy ni ku ba da nia czę ści przy byt ku no -
szo nych przez Ger szo ni tów? Co jest po twier dzo ne przez sym bo li -
kę od no śnych czę ści przy byt ku po łą czo ną z fak ta mi Wie ku Ewan -
ge lii w od nie sie niu do na sze go po glą du na Ger szo ni tów Wie ku
Ewan ge lii?

(30) Co oma wia 4 Moj. 3:27-31, a co mó wi o nich 4 Moj. 4:1-20?
Cze go ty pem jest to, że Ke ha ty ci miesz ka li po po łu dnio wej stro nie
przy byt ku i ja kie in ne te go po wo dy mo żna po dać? 

(31) Gdzie wy mie nio ne są sprzę ty przy byt ku no szo ne przez Ke -
ha ty tów i ja ki sprzęt nie jest po da ny w 4 Moj. 3 i 4? Ja kie trzy po wo -
dy do wo dzą, że umy wal nia znaj do wa ła się pod opie ką Ke ha ty tów?
Co by ło pierw szą rze czą pod opie ką Ke ha ty tów – co przed sta wia ją
skrzy nia, ubła gal nia, che ru bi ny i świa tło chwa ły? Co przed sta wia
no sze nie ar ki przez Ke ha ty tów? W ja ki spo sób an ty ty picz ną ar kę
no si li Am ra mi ci Ger szo mi ci oraz Am ra mi ci Elie ze ry ci?

(32) Kim by li an ty ty picz ni Zi chry ci, Ne fe gi ci i Isha ry ci Ko ra chi ci?
W ja ki spo sób no si li an ty ty picz ną Ar kę an ty ty picz ni Isha ry ci Zi chry -
ci, Isha ry ci Ne fe gi ci oraz Isha ry ci Ko ra chi ci?

(33) Kim by li na stę pu ją cy an ty ty picz ni He bro ni ci: Je ka me am, Ja -
cha zjel, Ama riasz i Je rij jasz? W ja ki spo sób ka żda z tych pod grup no -
si ła an ty ty picz ną Ar kę? Opisz pra cę He bro ni ty Je ka me ama.

(34) Kim by li na stę pu ją cy an ty ty picz ni Uz zie li ci: Mi sza el, El sa -
fan oraz Si tri? W ja ki spo sób ka żda z tych pod grup no si ła an ty ty -
picz ną Ar kę?

(35) W ja ki spo sób ty picz ni Ke ha ty ci no si li wszyst kie sprzę ty wy -
po sa że nia przy byt ku wraz z ich od no śny mi na czy nia mi i cze go to jest
ty pem? Na co pod tym wzglę dem wska zu ją an ty ty picz ne fak ty?
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(36) Ja ki był dru gi sprzęt przy byt ku no szo ny przez Ke ha ty tów
i co on przed sta wia? W ja ki spo sób kla sa Chry stu sa wy peł nia an ty -
typ sto łu? Co re pre zen tu je no sze nie sto łu przez Ke ha ty tów? W ja ki
spo sób an ty ty picz ny Stół był no szo ny przez an ty ty picz nych Am ra -
mi tów Ger szo mi tów i Elie ze ry tów? 

(37) W ja ki spo sób an ty ty picz ny Stół był no szo ny przez an ty ty -
picz nych Isha ry tów Zi chri tów, Isha ry tów Ne fe gi tów i Isha ry tów Ko -
ra chi tów? W ja ki spo sób an ty ty picz ny Stół no si li He bro ni ci Wie ku
Ewan ge lii? W ja ki spo sób an ty ty picz ny Stół był no szo ny przez an ty -
ty picz nych Uz zie li tów po Mi sza elu, El sa fa nie i Si trim? 

(38) Ja ki był trze ci sprzęt przy byt ku pod le ga ją cy Ke ha ty tom
i co on przed sta wia? Czym ró żni się w an ty ty pie funk cjo no wa nie
an ty ty picz ne go Świecz ni ka od Sto łu? W ja ki spo sób an ty ty picz ny
Świecz nik był no szo ny przez an ty ty picz nych Am ra mi tów Ger -
szo mi tów oraz Elie ze ry tów? W ja ki spo sób był on no szo ny przez
an ty ty picz nych Isha ry tów Zi chrie go, Isha ry tów Ne fe gi tów oraz
Isha ry tów Ko ra chi tów? W ja ki spo sób Świecz nik ten był no szo ny
przez He bro ni tów Wie ku Ewan ge lii – po daj kil ka ilu stra cji ich
uży tecz no ści? W ja ki spo sób an ty ty picz ny Świecz nik był no szo ny
przez Uz zie li tów Mi sza eli tów, Uz zie li tów El sa fa ni tów oraz Uz -
zie li tów Si tri tów?

(39) Ja ki był czwar ty sprzęt przy byt ku no szo ny przez Ke ha ty tów
i ko go on przed sta wia? Co jest po ka za ne w no sze niu zło te go oł ta rza
przez Ke ha ty tów? W ja ki spo sób dwie an ty ty picz ne gru py Am ra mi -
tów no si ły an ty ty picz ny Zło ty Oł tarz? W ja ki spo sób no si ły go trzy
an ty ty picz ne gru py Isha ry tów? W ja ki spo sób czy ni ły to czte ry an -
ty ty picz ne gru py He bro ni tów? W ja ki spo sób an ty ty picz ny Zło ty
Oł tarz był no szo ny przez trzy an ty ty picz ne gru py Uz zie li tów? 

(40) Ja ki był pią ty sprzęt wy po sa że nia przy byt ku po wie rzo -
ny Ke ha ty tom i ko go on przed sta wia? W ja ki spo sób ka żda pod -
gru pa czte rech po dzia łów Ke ha ty tów no si ła an ty ty picz ny Mie -
dzia ny Oł tarz? 

(41) Ja ki był szó sty i ostat ni sprzęt wy po sa że nia przy byt ku
pod nad zo rem Ke ha ty tów? Z ja kich czę ści się on skła dał? Co
przed sta wia on sam, za war ta w nim wo da oraz je go dwie czę ści
– wy każ słusz ność te go w ka żdym przy pad ku? Krót ko mó wiąc,
w ja ki spo sób pod gru py an ty ty picz nych Ke ha ty tów no si ły an ty -
ty picz ną Umy wal nię? 
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(42) Co na le ża ło do ka żde go z sze ściu sprzę tów wy po sa że nia
i kto to no sił? Co jesz cze pod le ga ło Ke ha ty tom i dla cze go rze czy te
nie są obec nie oma wia ne? 

(43) Ja ka uwa ga zo sta ła umiesz czo na mię dzy opi sem pra cy Ke -
ha ty tów a Me ra ri tów w 4 Moj. 3 – kim był Ele azar dla Le wi tów i ich
wo dzów? Cze go to jest ty pem dla Le wi tów Wie ku Ewan ge lii? Cze -
go jest to ilu stra cją dla Le wi tów Epi fa nii? Prze ciw ko ko mu skie ro wa -
ny jest w rze czy wi sto ści re wo lu cjo nizm wo bec na uk i za rzą dzeń
„One go Słu gi” i dla cze go? Kto w rze czy wi sto ści jest w Epi fa nii źró -
dłem sprze ci wu wo bec re wo lu cjo ni zmu Le wi tów? 

(44) Co jesz cze po zo sta je do roz wa że nia z 4 Moj. 3, a co już roz -
wa ży li śmy? Ko go przed sta wia ją na Wiek Ewan ge lii Me ra ri ci Ma -
chlie go i Mu szie go? Cze go ty pem jest to, że by li oni mniej licz ni niż
po zo sta łe dwie gru py Le wi tów? Kto jest an ty ty pem Su rie la, sy na Abi -
ha ila? Co jest przed sta wio ne w za miesz ki wa niu Me ra ri tów po pół -
noc nej stro nie przy byt ku?

(45) Gdzie są wy mie nio ne czę ści przy byt ku pod stra żą Me ra -
ri tów? Cze go do wo dzi an ty ty picz ne zna cze nie tych czę ści
w związ ku z pra cą an ty ty picz nych Me ra ri tów? Ja kie czę ści przy -
byt ku by ły pod opie ką Me ra ri tów? Ile by ło de sek, ze sta wów drą -
gów i słu pów – ja ka by ła ich su ma? Dla cze go słusz ne jest ro zu mie -
nie ich ja ko ty pu 66 ksiąg Bi blii? Jak mo żna zhar mo ni zo wać my -
śli, że 9 słu pów przed sta wia no we stwo rze nia i 9 ksiąg Bi blii? Ja -
ki sym bol wska zu je, że de ski w świąt ni cy nie przed sta wia ją no -
wych stwo rzeń w uspra wie dli wio nym ludz kim cie le i dla cze go?
Cze go nie przed sta wia ją de ski świąt ni cy i świąt ni cy naj święt szej?
Dla cze go drą gi nie przed sta wia ją no wych stwo rzeń w cie le ani
w du chu? Cze go uwa gi te do wo dzą w od nie sie niu do słu pów
w prze ci wień stwie do de sek i drą gów? Ja ka uwa ga do wo dzi, że
ma ją one zna cze nie po dob ne do de sek? Dla cze go wnio sku je my, że
de ski, słu py i drą gi przed sta wia ją 66 ksiąg Bi blii? Ja kie ma to zna -
cze nie dla ksiąg apo kry ficz nych?

(46) Ile by ło drą gów z punk tu wi dze nia od dziel nych sztuk, a ile
z punk tu wi dze nia ze sta wów? Któ ra z tych liczb wska zu je na od -
po wia da ją cą jej licz bę ksiąg Bi blii – ja ki ro dzaj tych ksiąg one przed -
sta wia ją? Na co wska zu ją zło te pier ście nie utrzy mu ją ce drą gi? Ja kie
księ gi Bi blii są po ka za ne w drą gach? Po rów naj i skon tra stuj
tych 9 ksiąg z po zo sta ły mi księ ga mi Bi blii, szcze gól nie z ośmio ma



wy mie nio ny mi z na zwy w na szym roz dzia le. Dla cze go tych 9 ksiąg
po ka za nych jest w drą gach, a nie w de skach czy słu pach?

(47) Z cze go skła da się sześć z tych 9 ksiąg – ile by ło drą gów
w ka żdej z trzech ścian przy byt ku z punk tu wi dze nia sztuk i rzę dów?
Z cze go skła da ły się drą gi gór ny, dol ny i środ ko wy? Co przed sta wia -
ją 3 drą gi środ ko we? Co re pre zen tu ją 3 gór ne i 3 dol ne rzę dy? Dla -
cze go drą gi gór ne i dol ne nie skła da ły się tyl ko z jed nej sztu ki, tak jak
drą gi środ ko we – wy ja śnij szcze gó ło wo to zna cze nie?

(48) Ja kie dwie rze czy są po ka za ne w 9 słu pach? Ile ksiąg przed -
sta wia tych 9 słu pów – dla cze go jest tyl ko 9 słu pów? Co przed sta -
wia 5 słu pów w świąt ni cy i kim by li ich pi sa rze? Co przed sta wia -
ją 4 słu py w świąt ni cy naj święt szej – ja kie są to księ gi i ich pi sa rze?
Ja ki jest pierw szy po wód umiesz cze nia ty pu tych 5 ksiąg w świąt ni -
cy, a ty pu tych 4 ksiąg w świąt ni cy naj święt szej? Ja ki jest dru gi i głęb -
szy te go po wód? Ja kie fak ty i ilu stra cja prze ma wia ją za tym, że Je zus
jest au to rem ob ja wie nia? Kto tak na uczał? 

(49) Ja kie 3 rze czy to wa rzy szy ły słu pom i z ja kie go by ły me ta lu?
Czym by ły prę ty i ja ka by ła ich ro la? Ja ka by ła ro la zło tych ha czy ków?
Co przed sta wia ją ha czy ki znaj du ją ce się na słu pach w świąt ni cy
i świąt ni cy naj święt szej? Ja ka by ła ro la gło wic słu pów i co sym bo li -
zu je zło ta ko ro na? Co jest po ka za ne w zło tych ko ro nach na gło -
wach 24 star ców? Co więc przed sta wia ją zło te gło wi ce na slu pach?
Co przed sta wia ją zło te prę ty i ja kie 3 rze czy to po twier dza ją?

(50) Ja kie by ły wy mia ry świąt ni cy naj święt szej? Ja ka by ła sze ro -
kość jej de sek? Ile by ło de sek w jej za chod niej ścia nie? Ile koń co wych
de sek za chod niej ścia ny by ło wi docz nych z świąt ni cy naj święt szej?
Ile peł nych de sek by ło w pół noc nej i po łu dnio wej ścia nie świąt ni cy
naj święt szej? Ile de sek w po łu dnio wo -wschod nim i pół noc no -
-wschod nim ro gu by ło wi docz nych i nie wi docz nych z świąt ni cy naj -
święt szej? Z ilu ksiąg skła da się No wy Te sta ment i w ja kich 27 czę -
ściach przy byt ku są one po ka za ne? Ja kie czę ści przy byt ku po ka zu -
ją 5 ksiąg Mo jże sza? Dla cze go 1/3 ka żdej z 4 de sek umiesz czo na jest
w na ro żni kach świąt ni cy naj święt szej? Ile ksiąg Sta re go Te sta men tu
nie zo sta ło jesz cze po ka za nych przez sto sow ne czę ści przy byt ku i ja -
kie je go czę ści je przed sta wia ją? Co mo żna po wie dzieć o sym bo licz -
nych za ry sach de sek, drą gów i słu pów przy byt ku? 

(51) Ja kie czę ści kon struk cji przy byt ku nie zo sta ły jesz cze omó -
wio ne? Z ja kich me ta li by ły wy ko na ne co ko ły? Co przed sta wia opar -
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cie de sek i słu pów na srebr nych i mie dzia nych co ko łach? Ja ka by ła
funk cja dwóch zło tych czo pów i ja kie dwie rze czy one przed sta wia -
ją? Cze go ty pem jest umiesz cze nie ich w otwo rach co ko łów, w rów -
nej od le gło ści od sie bie?

(52) Na co wska zu ją po wy ższe roz wa ża nia? Dla cze go mu si my
zro zu mieć ty picz ne zna cze nie ka żdej czę ści przy byt ku, je go sprzę tów
itd. w re la cji do trzech grup Le wi tów? Co nie by ło, a co by ło za da niem
Me ra ri tów Wie ku Ewan ge lii? Jak jest to po ka za ne w ty pie i w ja ki
spo sób wy ko ny wa li oni swo ją pra cę przez ca ły Wiek Ewan ge lii?

(53) Ja ki mi in ny mi dwo ma ro dza ja mi pra cy zaj mo wa li się Me ra -
ri ci Wie ku Ewan ge lii i w któ rych czę ściach przy byt ku by ło to po ka -
za ne? Co przed sta wia ją słu py dzie dziń ca i dla cze go by ło ich 60?
W ja kich księ gach wy mie nio nych jest 60 grup Le wi tów, od po wia da -
ją cych tym 60 słu pom? Ja kie trzy rze czy znaj do wa ły się na tych słu -
pach i z cze go by ły one wy ko na ne? Ja ka by ła funk cja ha czy ków i co
one przed sta wia ją? Ja kie dwie rze czy przed sta wia ją gło wi ce słu pów
na dzie dziń cu? Do cze go słu ży ły prę ty słu pów na dzie dziń cu i co one
przed sta wia ją? Z cze go skła da ły się co ko ły dzie dziń ca i co one przed -
sta wia ją? Ja ka by ła funk cja sznu rów na dzie dziń cu i co one przed sta -
wia ją? Po daj kil ka te go przy kła dów. Ja kie dwie my śli re pre zen tu ją
mie dzia ne koł ki? Co przed sta wia ją tak zbu do wa ne i opar te słu py,
pod trzy mu ją ce lnia ne za sło ny?

(54) Co jest po ka za ne w tym, że Me ra ri ci opie ko wa li się słu pa mi,
co ko ła mi, sznu ra mi i koł ka mi? Kto jest po ka za ny w miesz ka ją cych
po wschod niej stro nie przy byt ku? Ja ka by ła w ty pie i an ty ty pie ka -
ra dla ob ce go, któ ry zbli żył się do nich? Cze go nie ma na ce lu po ka -
zać za mia na Le wi tów na pier wo rod nych? Co jest po ka za ne w za pła -
ce niu oku pu za 273 do dat ko wych pier wo rod nych i ile ten okup wy -
no sił?

(55) Na czym w ty pie i an ty ty pie po le ga ła słu żba Ke ha ty tów
Wie ku Ewan ge lii i jak oni ją wy ko ny wa li? Co po prze dza ło peł nie nie
przez nich tej słu żby w ty pie i an ty ty pie? 
(56) Ja kie go przy wi le ju Pan nam udzie lił w związ ku z an ty ty pem na -
czyń, sprzę tów i ich przy kry wa nia? Co przed sta wia ją ka dziel ni ce, mi -
sy i cza sze przy byt ku? Kie dy Pan po raz pierw szy po dał peł ne spoj -
rze nie na an ty ty picz ne na czy nia? 

(57) Ja ki wer set po dał wska zów kę co do an ty ty pu wszyst kich
na czyń świą ty ni z wy jąt kiem ka dziel nic? Ile ro dza jów na czyń, po -
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za ka dziel ni ca mi, na le ża ło do sprzę tów świąt ni cy i oł ta rza mie dzia -
ne go? Ja kie czte ry za sto so wa nia we dług 2 Tym. 3:16,17 ma Pi smo
Świę te? Jak i dla cze go są one zwią za ne z czte re ma gru pa mi na czyń
po za ka dziel ni ca mi? Co jesz cze po twier dza tę in ter pre ta cję?

(58) Cze go ty pem jest przy kry wa nie przez ka pła nów na czyń
i sprzę tów i dla cze go rze czy te by ły przy kry wa ne w ty pie i an ty ty -
pie? Jak Ka pła ni do ko nu ją te go w an ty ty pie w od nie sie niu do (1)
sprzę tów oraz (2) na czyń? Ja ki wer set po ka zu je ten an ty typ? – po -
daj je go krót kie wy ja śnie nie. Ja kie ce chy w nie ka pła nach spra wia -
ją, że ta ki re zul tat jest mo żli wy? Co jest po ka za ne przez nie bie skie
płót no i skó ry fo cze?

(59) Wy każ w kil ku sło wach, jak od po wia da to 1 Kor. 2:1-16. Kto
bie rze udział w te go ro dza ju dzia ła niu?

(60) Ja kie ma te ria ły by ły uży wa ne do przy kry wa nia wszyst kich
na czyń? Co za wsze przed sta wia ją nie bie skie płót no i skó ry fo cze?

(61) Co jest po ka za ne w ma sze ro wa niu, obo zo wa niu, zwi ja niu
i sta wia niu no we go obo zu przez Izra eli tów? Kto w ty pie i an ty ty pie
za czy nał zwi ja nie obo zu i ja kie by ły ko lej ne te go eta py? 

(62) Co przed sta wia przy kry wa nie ar ki dru gą za sło ną przez Aaro -
na i je go sy nów? Ja ki przy no si ło to sku tek w przy pad ku an ty ty picz -
nych Le wi tów i Izra eli tów – jak jest to po ka za ne? Co jest po ka za ne
w ostat nim przy kry ciu ko lo ru nie bie skie go? Cze go ty pem są drą żki
ar ki oraz umiesz cze nie ich w pier ście niach? 

(63) Co przed sta wia stół oraz przy kry cie go nie bie skim płót nem?
Co re pre zen tu je umiesz cze nie chle bów po kład nych i na czyń sto łu
na nie bie skim płót nie? Co przed sta wia ka żda z czte rech grup na czyń
sto łu? Co re pre zen tu je płót no kar ma zy no we, kła dzio ne na stół i na -
czy nia? Co re pre zen tu je przy kry cie tych wszyst kich rze czy skó ra mi
fo czy mi? Co jest po ka za ne przez dwa drą żki sto łu oraz umiesz cze nie
ich w pier ście niach?

(64) Co re pre zen tu ją świecz nik i je go na czy nia? Ja ka jest ró żni ca
mię dzy an ty ty picz nym Świecz ni kiem i Sto łem? Co przed sta wia ka -
żdy z czte rech ro dza jów na czyń świecz ni ka? Co re pre zen tu je przy -
kry cie świecz ni ka i je go na czyń płót nem nie bie skim i skó ra mi fok?
Cze go ty pem są no sze oraz umiesz cze nie na nich tych rze czy?

(65) Co przed sta wia zło ty oł tarz i je go na czy nia? Udo wod nij
dwo ma ar gu men ta mi, że wy ra że nie „wszyst kie na czy nia usłu gi”
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w w.12 ozna cza na czy nia zło te go oł ta rza. Cze go bra ku je w tym opi -
sie na czyń i co za kła da my?

(66) Co re pre zen tu je przy kry cie zło te go oł ta rza nie bie skim płót -
nem i skó ra mi fo czy mi? Co jest po ka za ne w przy kry ciu je go na czyń
nie bie skim płót nem i skó ra mi fo czy mi? Co re pre zen tu ją drą żki oraz
umiesz cze nie ich przez ka pła nów w pier ście niach? Co i dla cze go re -
pre zen tu ją no sze? Co przed sta wia umiesz cze nie na no szach przy kry -
tych na czyń oł ta rza?

(67) Co przed sta wia mie dzia ny oł tarz i je go po piół? Co re pre zen -
tu je usu wa nie po pio łu przed ru sze niem obo zu – po daj kil ka ilu stra -
cji to wy ja śnia ją cych?

(68) Ja kie płót no by ło uży wa ne do przy kry cia oł ta rza mie dzia ne -
go i co ozna cza ka żdy skład nik je go ko lo ru? Co jest po ka za ne w przy -
kry ciu oł ta rza mie dzia ne go tym płót nem oraz skó ra mi fo czy mi?

(69) Ile ro dza jów na czyń uży wa no przy oł ta rzu mie dzia nym?
Cze go ty pem jest ka żde z nich i dla cze go? Co re pre zen tu ją drą żki
oraz umiesz cze nie ich w pier ście niach? Cze go nie wol no by ło do ty -
kać Le wi tom i ja kie by ły by te go kon se kwen cje? Ja ki jest te go an ty typ?

(70) Ja ki jest typ i an ty typ urzę du Ele aza ra, po da ny w tym miej scu?
Kim jest an ty ty picz ny Ele azar i ja kie dwie my śli to po twier dza ją?

(71) Ja ka trze cia myśl to po twier dza? Cze go ty pem jest zaj mo wa -
nie się przez Ele aza ra oli wą do świe ce nia? Won nym ka dzi dłem? Co -
dzien ną ofia rą śnied ną? – w ka żdym przy pad ku po daj po wód.

(72) Cze go ty pem jest opie ko wa nie się przez Ele aza ra ole jem
do na masz cza nia? Przy byt kiem i je go wy po sa że niem? Na czy nia mi
i ich wy po sa że niem? – po twierdź słusz ność ka żdej wy po wie dzi.
Pod su muj trzy do wo dy po twier dza ją ce, kim był an ty ty picz ny Ele -
azar.

(73) Co za wie ra ją w.17-20 i ko go przed sta wia ją w nich Mo jżesz i
Aaron? Na ja kie dwa spo so by ty picz ni i an ty ty picz ni Ke ha ty ci mo gli
być od su nię ci od słu żby? Na ja kie dwa spo so by mo żna by ło im po -
móc za cho wać sta no wi sko Ke ha ty tów? Ja kich dwóch rze czy nie po -
win ni czy nić w ty pie i an ty ty pie Ke ha ty ci i ja kie by ły by te go kon se -
kwen cje?

(74) Na wet ko mu za bro nio no pa trzeć, we dług 2 Moj. 19:21-25? Ja -
ki jest zwią zek mię dzy he braj skim sło wem prze tłu ma czo nym ja ko
„przy glą da nie się” w 4 Moj. 4:20, a „wpa try wa niem się” z 2 Moj.
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19:21? Cze go ty pem w 2 Moj. 19:21-25 jest pa trze nie przez lud i ka -
pła nów? Któ rzy z Ka pła nów mo gli bez po śred nio zbli żyć się do Pa -
na w cza sie Wie ku Ewan ge lii w ce lu do strze że nia no wych prawd,
któ re mia ły stać się ja sne, nie po peł nia jąc przy tym grze chu spe ku -
lo wa nia? Co dzia ło się z ty mi, któ rzy lek ce wa ży li to na po mnie nie?
W ja kich okre sach ta kie „wpa try wa nie się” jest szcze gól nie wi docz -
ne? Ja kie na po mnie nie by ło w związ ku z tym po da wa ne w Pa ru zji
i ja kie jest szcze gól nie wła ści we te raz, w Epi fa nii?

(75) Czym i dla cze go nie są in ter pre ta cje Epi fa nii i jak na le ży
je trak to wać?

Na gło wie Świę tość Pa nu, 
Na pier si świa tła są pro mie nie,

Po ni żej dzwon ki z śmier ci sta nu
Ku ży ciu wio dą, da jąc od pocz nie nie.

Oto praw dzi we Aaro na odzie nie.

Ja jed nak in ną Gło wę mam,
In ne też Ser ca i Pier si zdo bie nie

I Mu zy ka, co ży cie nie śmierć, nie sie nam,
Bez któ rej nam ob ce od pocz nie nie.

Oto praw dzi we me odzie nie.

Chry stus mą gło wą je dy ną, Bo że,
Mym Ser cem je dy nym i Pier si zdo bie niem,

Je dy ną Mu zy ką, co za bić mo że,
Bym od czło wie ka sta re go miał od pocz nie nie

I no we miał te raz w Nim odzie nie.

Więc świę ty je stem w mo jej Gło wie
I do sko na ły w Pier si dro giej, Pa nie.

Dok try nę Chry stus dał, co jest nie w gro bie,
Lecz we mnie ży je, skąd mo je jest od po czy wa nie.

Chodź cie lu du: Aaron za koń czył szat wkła da nie.
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ROZ DZIAŁ III

GRZESZ NI CY I NA ZA REJC ZY CY WIE KU EWAN GE LII
4 Moj. 5; 6

TRZY KLA SY GRZESZ NI KÓW WIE KU EWAN GE LII – GRZESZ NI CY W KO ŚCIE LE

– NA ZA REJC ZY CY WIE KU EWAN GE LII – PY TA NIA BE RE AŃ SKIE

NA SZYM przy wi le jem w po przed nich roz dzia łach by ło wy ja -
śnie nie 4 Moj. 1-4 oraz 26 z punk tu wi dze nia ty pu i an ty ty -

pu Wie ku Ewan ge lii. Z ła ski Bo ga, w obec nym roz dzia le w ten
sam spo sób ma my na dzie ję przed sta wić 4 Moj. 5 i 6. Wie rzy my,
że tych sie dem oraz wszyst kie po zo sta łe roz dzia ły 4 Mo jże szo wej
są ta kże ty pem spraw Epi fa nii i Ty siąc le cia. W to mie na te mat
4 Mo jże szo wej pra gnie my jed nak pod kre ślić an ty ty py Wie ku
Ewan ge lii. Jak pa mię ta my, zwra ca li śmy już uwa gę na to, że na -
ro żne de ski świąt ni cy naj święt szej, w któ rych 1/3 jest wi docz na ze
świąt ni cy naj święt szej, są ty pem 2 Mo jże szo wej, 3 Mo jże szo wej,
4 Mo jże szo wej i 5 Mo jże szo wej. Pa mię ta my rów nież, że w tym sa -
mym ar ty ku le stwier dzo no, że je den ze słu pów świąt ni cy naj -
święt szej przed sta wia Je zu sa ja ko Bo ską isto tę oraz Księ gę Ob ja -
wie nia, któ rej jest Au to rem. In ny z tych słu pów przed sta wia św.
Paw ła ja ko Bo ską isto tę oraz List do Ży dów, któ re go jest au to rem.
Z te go punk tu wi dze nia zwią zek Li stu do Ży dów z 2 i 3 Mo jże -
szo wą skła nia nas do wnio sku, że re pre zen tu ją cy go słup stał
po tej sa mej stro nie świąt ni cy naj święt szej co na ro żne de ski, bę -
dą ce ty pem 2 i 3 Mo jże szo wej. Po nie waż Księ ga Ob ja wie nia ma
po dob ny zwią zek z 4 i 5 Mo jże szo wą, wie rzy my, że słup re pre -
zen tu ją cy Księ gę Ob ja wie nia stał po tej sa mej stro nie świąt ni cy
naj święt szej, po któ rej znaj do wa ły się na ro żne de ski bę dą ce ty -
pem 4 i 5 Mo jże szo wej. Zro zu mie nie an ty ty pów na uk za pi sa nych
w 4 i 5 Mo jże szo wej ma więc za sad ni cze zna cze nie dla zro zu mie -
nia Ob ja wie nia. To wła śnie z te go po wo du w ni niej szym to mie



wy ja śnia my 4 Mo jże szo wą 1-14 oraz 26, a w in nym to mie, z ła ski
Bo ga, być mo że wy ja śni my an ty ty py na Wiek Ewan ge lii po zo sta -
łej czę ści 4 Mo jże szo wej. Je śli przy pad nie nam w udzia le po dać
Ko ścio ło wi wy ja śnie nie Ob ja wie nia, te an ty ty py oka żą się bar dzo
po moc ne ja ko przy go to wa nie Ko ścio ła do lep sze go zro zu mie nia
tej Księ gi.

(2) W 4 Moj. 5:1-4 ty picz nie przed sta wio ne są trzy kla sy
grzesz ni ków Wie ku Ewan ge lii, z któ ry mi by ła zry wa na spo -
łecz ność. Są oni po ka za ni w trę do wa tych, cier pią cych na wy ciek
na sie nia i nie czy stych z po wo du kon tak tu ze zmar łym. Trę do -
wa ci są ty pem no wych stwo rzeń, któ re stra ci ły swe ko ro ny,
lecz nie stra ci ły ży cia – tych, któ rzy znaj dą się przed tro nem. To,
że trę do wa ci są ty pem Wiel kiej Kom pa nii w jej nie czy stym sta -
nie wy pro wa dza my z ty pu Aaro na (Ma lucz kie go Stad ka) i Mi -
riam (Wiel kiej Kom pa nii) kry ty ku ją cych Mo jże sza (Je zu sa)
(4 Moj. 12:1-16). Cier pią cy na wy ciek na sie nia przed sta wia ją
świa do mych grzesz ni ków, zwy kle tych z kla sy wtó rej śmier ci,
po nie waż ich nie moc po le ga ła na tym, że wy cho dzi ła z nich ży -
wot ność, ży cie: w ten spo sób są an ty ty pem tych, któ rzy tra cą ży -
cie, choć w nie któ rych przy pad kach nie przed sta wia ją oni człon -
ków kla sy wtó rej śmier ci (3 Moj. 15:2-15). Spla mie ni kon tak tem
ze zmar łym są ty pem tych uspra wie dli wio nych, któ rzy spla mi -
li się mniej lub bar dziej po wa żnym grze chem. Gdy spoj rzy my
na na uki No we go Te sta men tu, stwier dzi my, że na ka zu ją nam
one zry wać spo łecz ność z nie czy sty mi człon ka mi Wiel kiej Kom -
pa nii (1 Kor. 5:1-5,13), człon ka mi kla sy wtó rej śmier ci (2 Tym.
3:5,8) oraz uspra wie dli wio ny mi, któ rzy nie po ku tu jąc, od da ją się
po wa żnym grze chom (1 Kor. 5:11; por. Rzym. 12:1). Za tem nie
tyl ko sym bo le uży te w 4 Moj. 5:1-4, lecz ta kże bez po śred nie na -
uki No we go Te sta men tu wska zu ją, że po win ni śmy zry wać spo -
łecz ność z nie czy sty mi człon ka mi Wiel kiej Kom pa nii, kla sy wtó -
rej śmier ci oraz nie po ku tu ją cy mi grzesz ni ka mi wśród uspra -
wie dli wio nych. Zer wa nie spo łecz no ści po ka za ne jest w wy ra że -
niu „usu nę li z obo zu” w wer se tach 2 i 3. W wer se cie 3 Pan po -
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da je po wód te go usu nię cia: „aby nie za nie czysz cza li swo je go
obo zu, gdzie Ja miesz kam po śród nich”. Obec ność an ty ty pów
ta kich lu dzi wśród praw dzi we go lub no mi nal ne go lu du Bo że -
go Wie ku Ewan ge lii da je im mo żli wość ka la nia przez swój nie -
czy sty stan tych, któ rzy nie są tak ska la ni, i w ten spo sób okry -
wa nia hań bą Bo ga, któ ry miesz ka wśród nich. Przez ze rwa nie
spo łecz no ści Pan, któ ry miesz ka wśród Swe go lu du, jest uwiel -
bio ny, a lud za bez pie czo ny przed ska że niem. Je śli jed nak ta cy
grzesz ni cy po zo sta ną wśród lu du Pa na w peł nej spo łecz no ści,
splu ga wią in nych i okry ją hań bą Bo ga. Oka za nie po słu szeń -
stwa te mu po le ce niu przez dzie ci Izra ela (w.4) przed sta wia fakt,
że w cza sie Wie ku Ewan ge lii ta cy grzesz ni cy by li usu wa ni ze
spo łecz no ści za rów no przez praw dzi wy, jak i no mi nal ny lud Bo -
ży. Ze swej spo łecz no ści usu wał ich nie tyl ko praw dzi wy Ko -
ściół, lecz czy ni ły to też wszyst kie de no mi na cje, któ re w swych
ko ściel nych pra wach ma ją prze pi sy re gu lu ją ce ta kie przy pad ki.
Wi dzi my więc wy peł nie nie się ty pu 4 Moj. 5:1-4.

(3) Je śli cho dzi o Wiek Ewan ge lii, w wer se tach 5-10 Pan po -
ka zu je, jak grzesz ni cy po win ni na pra wiać wy rzą dzo ne zło.
W ty pie po le co no, by lu dzie na pra wia li po peł nio ne zło przez je -
go wy zna nie oraz zwró ce nie rów no war to ści z do dat kiem 20
pro cent skrzyw dzo nej oso bie lub – je śli ona już nie ży ła – jej
dzie dzi co wi, naj bli ższe mu krew ne mu (w.7). Je śli i to by ło nie -
mo żli we, re kom pen sa ta po win na być od da na Pa nu na rę ce ka -
pła na wraz z ofia rą za wy stęp ki (w.8). Na Wiek Ewan ge lii na -
pra wia nie zła po krzyw dzo nej stro nie ozna cza, że grzesz nik
po wi nien za wsze wy znać to zło Pa nu, a za zwy czaj ta kże
skrzyw dzo nej stro nie. Nie po wi nien jed nak te go czy nić, je śli ta -
kie wy zna nie mo gło by za szko dzić po krzyw dzo nej stro nie lub
nie przy nieść jej ko rzy ści. Do dat ko wo, po wi nien na pra wić to
zło na mia rę swych mo żli wo ści. Twier dzi my, że wy zna nie zła
za zwy czaj po win no być uczy nio ne przed skrzyw dzo ną stro ną.
Są jed nak przy pad ki, gdy z ta kie go wy zna nia mo że wy nik nąć
tyl ko zło, np. gdy mąż lub żo na oka za li się nie wier ni, wie dza
o tym mo że je dy nie za szko dzić stro nie nie win nej; uwa ża my za -
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tem, że w ta kim przy pad ku wy zna nie nie po win no być do ko -
ny wa ne przed po krzyw dzo ną stro ną w ma łżeń stwie, lecz je dy -
nie przed Bo giem. Na pra wia nie zła w ty pie i an ty ty pie ozna cza
po pierw sze, że czy nią cy zło, na ile mo że, re kom pen su je to zło,
np. je śli ukradł lub w in ny spo sób nie spra wie dli wie wszedł
w po sia da nie dóbr bliź nie go, po wi nien od dać kwo tę głów ną
i do dać do niej ty le, ile po trze ba, by usu nąć to zło z wła sne go
cha rak te ru. Je śli przed sta wił ko goś w złym świe tle, po wi nien
od wo łać swo je sło wa przed wszyst ki mi, do któ rych je kie ro wał,
i wy sta wić po krzyw dzo nej oso bie mo żli wie naj lep sze świa dec -
two o jej cha rak te rze. 20 pro cent, wie lo krot ność 10, tak jak 10
i jej wie lo krot no ści, ozna cza peł ną zdol ność dzia ła nia na tur ni -
ższych od Bo skiej. Przed sta wia to więc, że oprócz na pra wie nia
zła, tj. zwró ce nia kwo ty głów nej, po win ni śmy do dać do te go ty -
le, ile mo że my, by usu nąć to zło z na sze go cha rak te ru.

(4) Je śli w ty pie zło by ło te go ro dza ju, że nie mo gło być na -
pra wio ne po krzyw dzo nej stro nie lub jej dzie dzi com, grzesz nik
miał uczy nić to wo bec Pa na przez prze ka za nie ka pła no wi kwo -
ty głów nej z do dat kiem 20 pro cent (w.8). Wy da je się to przed -
sta wiać myśl, że ma my wy ko rze nić z na sze go cha rak te ru złe ce -
chy, któ re do pro wa dzi ły do po peł nie nia da ne go grze chu, i uczy -
nić nasz cha rak ter na ty le lep szym, niż był wcze śniej, na ile tyl -
ko mo że my; po win ni śmy czy nić to ja ko coś, co przy nie sie chwa -
łę Bo gu i ko rzyść na sze mu Pa nu. Rze czy wi ście, nasz ka żdy re -
for ma tor ski krok przy no si chwa łę Bo gu, po nie waż na pra wia
szko dę wy rzą dzo ną Je go ob ra zo wi w nas; przy no si też ko rzyść
Chry stu so wi ja ko na sze mu Naj wy ższe mu Ka pła no wi, po nie waż
po ma ga Mu w Je go dzie le oczysz cza nia na sze go cha rak te ru.
Ba ran po jed na nia (w.8) przed sta wia ofia ro wa ne czło wie czeń -
stwo na sze go Pa na – Je go za słu gę. Grzesz nik przy no szą cy ba ra -
na do ka pła na w ce lu po jed na nia re pre zen tu je nas przy cho -
dzą cych do Bo ga z wia rą w za słu gę Chry stu sa, bła ga ją cych
o prze ba cze nie na pod sta wie tej za słu gi. Ka płan, do ko nu ją cy po -
jed na nia za czy nią ce go zło przy po mo cy ba ra na po jed na nia,
re pre zen tu je na sze go Pa na przy pi su ją ce go Swą za słu gę w ce lu
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prze ba cze nia na szych grze chów, co tym sa mym czy ni za dość
Bo skiej spra wie dli wo ści za nas.

(5) Do ka pła na na le ża ły trzy ró żne rze czy z tych, ja kie lud
przy no sił do słu żby w świą ty ni (w.9,10): (1) ofia ry pod no sze nia;
(2) rze czy świę te, tj. po świę co ne; oraz (3) da ry dla ka pła nów.
Mó wiąc o ofia rach pod no sze nia, ko rzyst ne mo że być dla nas
wy mie nie nie i krót kie wy ja śnie nie ty pu i an ty ty pu wszyst kich
ofiar: (1) ofiar za grzech; (2) ofiar ca ło pa le nia; (3) ofiar spo koj -
nych; (4) ofiar z po kar mów (śnied nych) i pły nów; (5) ofiar ob -
ra ca nia; (6) ofiar pod no sze nia i (7) ofiar do bro wol nych. Ofia ry
za grzech re pre zen tu ją czło wie czeń stwo Chry stu sa i Ko ścio ła
do ko nu ją cych po jed na nia. Ofia ry ca ło pa le nia re pre zen tu ją te
sa me ofia ry z punk tu wi dze nia oka za ne go przy ję cia ich przez
Pa na. Ofia ry spo koj ne re pre zen tu ją je z punk tu wi dze nia ofia -
ro wa nia ich ja ko zo bo wią zań przy mie rza, przy ję te go przez
Chry stu sa i Ko ściół. Ofia ry z po kar mów i pły nów re pre zen tu -
ją te ofia ry z punk tu wi dze nia chwa ły i czci, ja kie przy no szą Bo -
gu, po nie waż są skła da ne przez opo wia da nie o Je go przy mio -
tach w trak cie gło sze nia Je go pla nu w je go głęb szych (ofia ra
z po kar mów) i prost szych (ofia ra z pły nów) praw dach oraz
przez słu żbę w po su wa niu Je go pla nu na przód. Ofia ry ob ra ca -
nia re pre zen tu ją te sa me ofia ry z punk tu wi dze nia ich sta ło ści
aż do koń ca oraz pod no sze nia ofia ru ją ce go w cha rak te rze. Ofia -
ry do bro wol ne wska zu ją na to, że ich czło wie czeń stwo jest
ofia ro wa ne Bo gu do bro wol nie, bez przy mu su. Ofia ry pod no -
sze nia przed sta wia ją to, że ich czło wie czeń stwo w trak cie ofia -
ro wa nia przy no si chwa łę Bo gu. Ta chwa ła dla Bo ga po ka za -
na jest przez wie lo krot ne pod no sze nie, uno sze nie ło pat ki ofia -
ry w kie run ku nie ba przez ka pła na. Ofia ra pod no sze nia, ja ko
część ofia ry skła da ją cej się z pra wej ło pat ki (3 Moj. 7:32; 4 Moj.
6:20), jest ty pem wła ści we go po stę po wa nia (ło pat ka, część
przed nich nóg zwie rzę cia, zgod nie z sym bo li ką bi blij ną przed -
sta wia wła ści we po stę po wa nie) ofia ru ją ce go, któ re przy no si
chwa łę Bo gu i Chry stu so wi. Wie le in nych rze czy, da rów – ta -
kich jak dzie się ci ny, pier wiast ki itp. skła da ne ka pła nom – ta kże
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jest w Bi blii na zy wa nych ofia ra mi pod no sze nia (4 Moj. 18:27
itd.). Ofia ry pod no sze nia, rze czy świę te oraz da ry z wer se tów
9 i 10 dla ce lów Wie ku Ewan ge lii re pre zen tu ją więc chwa łę, słu -
żbę i ra dość, ja ką re for mu ją cy się grzesz ni cy spra wia ją Chry stu -
so wi przez swą re for mę i do bre po stę po wa nie. Bóg pra gnie, by
Chry stus cie szył się ta ką chwa łą, słu żbą i ra do ścią.

(6) W wer se tach 11-31, w ty pie żo ny po dej rze wa nej o nie -
wier ność swe mu mę żo wi i pod da nej za le co nej przez Bo ga
pró bie, po ka za ne są pew ne oso by z Wie ku Ewan ge lii – ko -
ścio ły de no mi na cyj ne oraz praw dzi wy Ko ściół w ich re la cji
do Chry stu sa, ja ko za rę czo nych Je mu. Pró by sto so wa ne przez
po gan oraz te prak ty ko wa ne w śre dnio wie czu w chrze ści jań -
stwie za wsze by ły na nie ko rzyść oska rżo ne go. Wy ma ga ły one
na przy kład, by ofia ry cho dzi ły po roz pa lo nych wę glach, przez
pło ną cy ogień, wkła da ły rę ce do wrzą cej wo dy itd. Je śli ofia ra
nie zo sta ła po pa rzo na, wy szła bez szwan ku i nie wy da ła z sie -
bie krzy ku, by ła uzna wa na za nie win ną. Je śli jed nak zo sta ła
zra nio na, do zna ła ob ra żeń lub wy da ła okrzyk, by ła uzna wa -
na za win ną we dług teo rii, że bo go wie lub Bóg uchro nił by
nie win ną oso bę przed szko dą i bó lem, a tej win nej po zwo lił -
by do znać szko dy i trud ne go do znie sie nia bó lu! Ca ła za sa da,
na któ rej opar te by ły ta kie pró by, by ła oczy wi ście zła – tak na -
praw dę by ła ku sze niem Bo ga. Je dy na pró ba za le ca na przez Bi -
blię nie za wie ra ła tak nie roz sąd nych ele men tów. W pró bie
z 4 Moj. 5:11-31 Bóg zgo dził się do ko nać cu du przy no szą ce go
szko dę tyl ko win nej oso bie, na to miast ża den cud nie miał być
do ko ny wa ny w cza sie pró by w sto sun ku do oso by nie win nej,
choć w ra zie po trze by zo stał by on do ko na ny, by uczy nić ją
płod ną. Gdy zro zu mie my an ty typ tej hi sto rii, od ra zu do strze -
że my wspa nia ły sym bol, ja ki Pan po dał w związ ku z oma wia -
ną obec nie pró bą.

(7) Naj pierw po da my kil ka wy ja śnień ogól nych w ty pie
i an ty ty pie, a na stęp nie przej dzie my do wy ja śnie nia w ty pie

114 Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego



i an ty ty pie szcze gó łów z 4 Moj. 5:11-31. Ro zu mie my, że w tej
hi sto rii mąż re pre zen tu je Chry stu sa ja ko przy szłe go Ob lu bień -
ca; win na, po dej rze wa na żo na – ko ścio ły de no mi na cyj ne, na -
to miast nie win na – Ko ściół praw dzi wy; ka płan re pre zen tu je
Chry stu sa ja ko Naj wy ższe go Ka pła na; a pró ba – cię żkie do -
świad cze nia do zwo lo ne dla ko ścio łów de no mi na cyj nych i Ko -
ścio ła praw dzi we go w ce lu okre śle nia, czy by ły wier ne Chry -
stu so wi ja ko nie biań skie mu Ob lu bień co wi. Ktoś mógł by za rzu -
cić po wy ższej in ter pre ta cji an ty ty picz ne go Ob lu bień ca to, że
w ty pie czło wiek ten po da ny jest ja ko mąż tej ko bie ty, na to -
miast w an ty ty pie we se le Ba ran ka na stę pu je do pie ro pod ko -
niec Wie ku. Od po wia da my na to, że w Izra elu za rów no za rę -
cze ni, jak i po ślu bie ni by li uwa ża ni za mę ża i żo nę (1 Moj. 29:
21; 5 Moj. 22:23,24; Mat. 1:20,24). Roz wa ża ne tu pra wo w Izra -
elu mia ło za tem za sto so wa nie za rów no do za rę czo nych, jak
i po ślu bio nych, i w an ty ty pie zu peł nie wła ści wie mo że być
sto so wa ne w po wy ższy spo sób. Mo żna też po sta wić za rzut, że
ko ścio ły de no mi na cyj ne nie są za rę czo ne z Chry stu sem. Od -
po wia da my na to, że ka żdy ruch de no mi na cyj ny roz po czy nał
się ja ko ruch Ma lucz kie go Stad ka i w ka żdym ko ście le de no mi -
na cyj nym znaj do wa li się człon ko wie Ma lucz kie go Stad ka
po tym, gdy już stał się on sek tą. We dług Obj. 1:20, po rów na -
ne go z Obj. 2 i 3, wszyst kie one ja ko ca łość by ły tym cza so wo
uzna wa ne przez Bo ga za Ko ściół, a ja ko ta kie – za Je go rzecz -
ni ka aż do ro ku 1878. Stąd sto sow ność uzna wa nia przez Je zu -
sa de no mi na cyj nych ko ścio łów ja ko za rę czo nych Je mu
do chwi li cię żkiej pró by, w cza sie któ rej pod ka żdym wzglę -
dem oka za ły się one win ne nie wier no ści z po wo du sym bo licz -
ne go cu dzo łó stwa z ziem ski mi in sty tu cja mi. Wresz cie, nie któ -
rzy mo gą po sta wić za rzut, że nie lo gicz ne jest to, że Chry stus
jest w cza sie tej pró by po ka za ny za rów no w mę żu, jak i ka pła -
nie. Na to od po wia da my: w in nych ty pach Chry stus z ró żnych
punk tów wi dze nia re pre zen to wa ny jest przez dwie oso by od -
gry wa ją ce ró żne ro le w tej sa mej ogól nej czyn no ści; ma my
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więc bi blij ne przy kła dy pro po no wa nej po wy żej in ter pre ta cji.
Dla przy kła du, w 4 Moj. 3:5,9,10 Mo jżesz re pre zen tu je Chry -
stu sa ja ko Wy ko naw cę Bo ga, a Aaron re pre zen tu je Go ja ko
Naj wy ższe go Ka pła na. W 5 Moj. 31:22,23 Mo jżesz przed sta wia
Chry stu sa za rów no ja ko Wy ko naw cę, jak i Ob ja wia ją ce go Bo -
ską wo lę, tj. Pro ro ka, na to miast Jo zue przed sta wia Chry stu sa
ja ko Wo dza ar mii Pa na. Po wy ższa in ter pre ta cja po sia da za tem
ana lo gię bi blij ną, po twier dza ją cą jej sto sow ność.

(8) Po tych uwa gach ogól nych przejdź my obec nie do szcze -
gó łów, któ re – jak się prze ko na my – po zo sta ją w zu peł nej har -
mo nii z ob ra zem po da nym w po przed nim aka pi cie. Wer se ty 12-
14 przed sta wia ją oko licz no ści, w któ rych po win na mieć miej sce
pró ba opi sa na w tym frag men cie. Nie mia ła ona być sto so wa -
na wo bec żo ny przy ła pa nej na ak cie cu dzo łó stwa, po nie waż
w ta kich przy pad kach pra wo prze wi dy wa ło uka mie no wa nie
(5 Moj. 22:22-24). Mia ła być sto so wa na wo bec tych żon, co
do któ rych mę żo wie mie li po dej rze nia i z po wo du ta kich po dej -
rzeń sta wa li się za zdro śni, bez wzglę du na to, czy ich żo ny by -
ły win ne, gdyż pró ba ta mia ła na ce lu oka za nie ich wi ny lub nie -
win no ści. W an ty ty pie ro zu mie my, że win na żo na re pre zen tu -
je ko ścio ły de no mi na cyj ne, któ re po peł nia ły cu dzo łó stwo z kró -
la mi – or ga ni za cja mi rzą do wy mi, ko ściel ny mi i ary sto kra tycz -
ny mi – tej zie mi, jed no cząc się z ni mi w bez bo żnych so ju szach
(Obj. 17:5,15-18; 18:3,9; 19:2). Nie win na żo na przed sta wia praw -
dzi wy Ko ściół, któ ry za cho wał swą dzie wi czą czy stość, po zo sta -
jąc z da la od wszel kich świec kich so ju szy i ocze ku jąc w sym bo -
licz nej czy sto ści na peł ne po łą cze nie z Pa nem w cza sie Je go
dru gie go ad wen tu (2 Kor. 11:2,3; Obj. 19:7,8; 21:2,9-27). Fakt, że
ty picz ny mąż nie wie dział, czy je go po dej rze nia są praw dzi we,
nie przed sta wia nie wie dzy na sze go Pa na, czy zo sta ło po peł nio -
ne sym bo licz ne cu dzo łó stwo, lecz że po stę pu je tak, jak gdy by
nie wie dział, i dla te go dą ży do pod da nia jej szcze gól nym pró -
bom sto so wa nym przez Bo ga w ce lu jed no znacz ne go za ma ni -
fe sto wa nia wi ny lub nie win no ści Swej wy bran ki. Duch za zdro -
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ści ogar nia ją cy mę ża jest ty pem żar li we go pra gnie nia na sze go
Pa na, by Je go wy bran ka by ła sym bo licz nie czy sta oraz te go, że
nie bę dzie z niej za do wo lo ny, je śli nie za żą da i nie otrzy ma po -
twier dze nia ta kiej czy sto ści (w.14).

(9) Przy pro wa dze nie żo ny przez mę ża do ka pła na (w.15)
przed sta wia na sze go Pa na ja ko przy szłe go Ob lu bień ca przy -
pro wa dza ją ce go do Sie bie ja ko Naj wy ższe go Ka pła na ko ścio -
ły de no mi na cyj ne i Ko ściół praw dzi wy. Ja ko ta ki jest On bo -
wiem Na rzę dziem Bo ga, ujaw nia ją cym wi nę lub nie win ność
po dej rza nej. Ofia ra przy no szo na przez mę ża, skła da ją ca się
z mą ki, by ła ofia rą śnied ną, tak jak wer set 15 w he braj skim na -
zy wa ją tak dwu krot nie: min chas – ofia ra śnied na (z po kar -
mów). Fakt, że skła da ła się z 1/10 efy mą ki (1/10 jest ułam kiem,
w któ rym wy stę pu je licz ba 10) przed sta wia to, że ofia ra ta by -
ła ta ka, ja ką mo że zło żyć isto ta na tu ry ni ższej od Bo skiej. Jak
już za uwa ży li śmy, ofia ra śnied na jest ty pem czci i chwa ły od -
da wa nej Pa nu. Czcić zna czy słu żyć, a chwa lić zna czy przy no -
sić ko muś za szczyt. Słu ży my Bo gu przez wspie ra nie Je go pla -
nu, a chwa li my Go przez opo wia da nie Je go Sło wa, co przy no -
si Mu za szczyt – wy chwa la Go – po nie waż ob ja wia Je go wspa -
nia łą mą drość, moc, spra wie dli wość i mi łość. Ofia ra śnied -
na przed sta wia więc wspie ra nie przez nas Bo skie go pla nu
i gło sze nie Bo skie go Sło wa – słu że nie praw dzie i jej gło sze nie.
Mą ka jęcz mien na re pre zen tu je więc praw dę udzie la ną przez
Chry stu sa ko ścio łom de no mi na cyj nym i Ko ścio ło wi praw dzi -
we mu. Ka żde mu ko ścio ło wi de no mi na cyj ne mu Chry stus po -
wie rzył szcze gól ną praw dę, by wier nie jej udzie lał ja ko swe go
sza far stwa. I tak, Ko ścio ło wi gre ko ka to lic kie mu po wie rzył dok -
try nę, że nasz Pan, ja ko Na miest nik Bo ga, jest tyl ko jed ną oso -
bą; Ko ścio ło wi rzym sko ka to lic kie mu – że jest tyl ko je den Ko -
ściół; Ko ścio ło wi lu te rań skie mu – dok try nę uspra wie dli wie nia
tyl ko na pod sta wie wia ry; Ko ścio ło wi re for mo wa ne mu, pre zbi -
te riań skie mu – dok try nę, że chleb i wi no w Wie cze rzy Pań skiej
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re pre zen tu ją cia ło i krew Chry stu sa; Ko ścio ło wi bap ty stycz ne -
mu – dok try nę, że chrzcze ni, za nu rza ni, mo gą być tyl ko po -
świę ce ni wie rzą cy itd. Dok try ny te są po ka za ne w jęcz mien nej
mą ce. Praw da Pa ru zji i Epi fa nii jest an ty ty picz ną 1/10 efy mą -
ki jęcz mien nej da nej praw dzi we mu Ko ścio ło wi w je go pró bie,
któ ra zo sta ła udzie lo na mu na sześć pró bu ją cych do świad czeń
– prze sie wań – od ro ku 1874 i któ ra po zo sta nie z nim w cza sie
peł ne go od dzie la nia od sie bie Ka pła nów i Le wi tów. 

(10) To, że oli wa nie mia ła być wy le wa na na mą kę i że nie
na le ża ło kłaść na nią ka dzi dła rów nież jest ty picz ne. Oli wa
mię dzy in ny mi przed sta wia du cha zro zu mie nia (Mat. 25:1-
12); ka dzi dło jest ty pem chwa ły, cno ty. Za tem zło to, ka dzi dło
i mir ra, przy nie sio ne przez mę dr ców dzie cię ciu Je zus (Mat.
2:11), przed sta wia ją fakt, że wier ni przy no szą swe ofiar ni cze
cier pie nia (mir rę), swe chwa ły, za le ty (ka dzi dło) oraz swe Bo -
skie (zło to) no we stwo rze nia ja ko swe naj lep sze da ry dla Chry -
stu sa. Po dob nie, ka dzi dło kła dzio ne na chle bach po kład nych
jest ty pem chwa ły, cno ty, owo cu Du cha, opar tych na Bo skim
Sło wie i roz wi ja nych w Ka pła nach spo ży wa ją cych an ty ty picz -
ne chle by po kład ne – Sło wo Bo że. Brak oli wy na ofie rze śnied -
nej skła da nej w cza sie prze pro wa dza nia pró by wska zu je
na fakt, że ani ko ścio ły de no mi na cyj ne, ani Ko ściół praw dzi wy
nie mia ły du cha zro zu mie nia co do zna cze nia szcze gól nych do -
świad czeń zwią za nych z an ty ty picz ną pró bą w cza sie jej trwa -
nia. Brak ka dzi dła na ofie rze śnied nej jest ty pem fak tu, że
w cza sie an ty ty picz nej pró by ofia ru ją ce mu nie bę dą przy da ne
żad ne no we ani bar dziej roz wi nię te za le ty. In ny mi sło wy,
w cza sie an ty ty picz nej pró by w ko ścio łach de no mi na cyj nych
ani w Ko ście le praw dzi wym nie na stą pi roz wój wie dzy ani ła -
ski – ich opar ciem w ca łej pró bie bę dzie tyl ko to, co wcze śniej
roz wi nę ły i po sia da ły. Ce lem te go by ło wy pró bo wa nie ich
prze szłych do ko nań pod ką tem osią gnięć lub ich bra ku, tak jak
w szko le je ste śmy pró bo wa ni w trak cie eg za mi nów pod ką tem
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wcze śniej szej pra cy i osią gnięć i nie zdo by wa my wte dy ni cze -
go no we go. To wła śnie jest po wo dem bra ku oli wy i ka dzi dła
w ofie rze śnied nej tej pró by, a ta kże zna cze niem wy ra że nia
(w.15): „gdyż jest to ofia ra [śnied na] (1) pa mię ci [prze szłych
przy wi le jów], (2) przy po mi na ją ca nie pra wość” – do słow nie:
przy wo dzą ca na myśl nie pra wość, tj. ob ja wia ją ca prze szłe po -
stę po wa nie. Na pod sta wie do świad cze nia wie my oczy wi ście,
że jest to praw dą. Nikt z nas nie znał zna cze nia sze ściu prze -
sie wań, za nim nie zo sta li śmy przez nie wy pró bo wa ni; nikt
z nas nie do dał też do swe go cha rak te ru żad nych no wych łask
w cza sie cię żkiej pró by któ re go kol wiek z tych prze sie wań; na -
sze do tych cza so we osią gnię cia by ły w nich jed nak sro dze wy -
pró bo wa ne. W tych prze sie wa niach zło ży li śmy więc an ty ty -
picz ną ofia rę śnied ną bez an ty ty picz nej oli wy i ka dzi dła.

(11) Wy ra że nie z wer se tu 16: „Przy pro wa dzi ją ka płan bli -
sko i sta wi ją przed Pa nem” ma to sa mo ogól ne zna cze nie, ja -
kie wy stę pu je w 3 Moj. 16:20: „przy pro wa dzi [Aaron] ko zła ży -
we go”. W ty pie ozna cza ło to, że ka płan przy stę po wał do pu -
blicz ne go pod da nia jej pró bie w obec no ści Bo ga, z po wo du Bo -
skie go za rzą dze nia w ta kich przy pad kach. W an ty ty pie ozna -
cza to, że ko ścio ły de no mi na cyj ne oraz Ko ściół praw dzi wy zo -
sta ły po sta wio ne w ta kich pu blicz nych oko licz no ściach zwią -
za nych ze słu żbą dla Pa na, któ re zwró ci ły na nie szcze gól ną
uwa gę Pa na w ce lu pod da nia ich an ty ty picz nej pró bie. Ozna -
cza ło to więc pu blicz ne po sta wie nie ich w ta kich re la cjach,
oko licz no ściach i do świad cze niach, któ re sprzy ja ły pod da niu
ich, pod szcze gól ną uwa gą Pa na, de cy du ją cym pró bom, któ re
mia ły ob ja wić ich do tych cza so we po stę po wa nie w od nie sie niu
do świec kich po wią zań i so ju szy. Sta nie się to ja śniej sze
na pod sta wie kil ku ilu stra cji. Gdy w XIV i XV wie ku Ko ściół ka -
to lic ki miał wejść w de cy du ją ce pró by zwią za ne z re for ma cją
przez jed nost ki, w wy ni ku kon flik tu mię dzy Fi li pem Pięk nym
z Fran cji a pa pie żem Bo ni fa cym VIII wy two rzy ła się na płasz -
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czyź nie re li gij nej [przed Pa nem] sy tu acja do brze zna na opi nii
pu blicz nej, któ ra na stęp nie umo żli wi ła Mar sy liu szo wi stać się
na rzę dziem Pa na do sro gie go wy pró bo wa nia Ko ścio ła ka to lic -
kie go. Po dob nie, gdy te go sa me go ro dza ju pró ba by ła prze pro -
wa dza na za po śred nic twem Wy cli fa, bez wstyd ne wy mu sze nia
fi nan so we pa pie ży, że brzą cy za kon ni cy w An glii oraz kon flikt
mię dzy zwal cza ją cy mi się pre ten den ta mi do pa pie skie go tro -
nu sta ły się sce ną an ty ty picz nej pró by, gdyż z te go punk tu
wi dze nia w szcze gól ny spo sób po sta wi ło to Ko ściół ka to lic ki
przed Pa nem i opi nią pu blicz ną. Ta kże gdy nad szedł czas uży -
cia Hu sa ja ko na rzę dzia Pa na sto su ją ce go an ty ty picz ną pró bę
wo bec Ko ścio ła ka to lic kie go, kon flikt mię dzy re for ma tor skim
skrzy dłem du cho wień stwa a dwo rem pa pie skim, któ re go kul -
mi na cją by ło zwo ła nie sy no dów w Pi zie, Kon stan cji i Ba zy lei,
stwo rzył sy tu ację, któ ra przy pro wa dzi ła Ko ściół ka to lic ki „bli -
sko i sta wi ła go przed Pa nem”. Za ty mi wszyst ki mi oko licz no -
ścia mi stał nasz Pan ja ko Naj wy ższy Ka płan, tak kie ru ją cy wa -
run ka mi, by stwo rzyć wła śnie ta kie sy tu acje – przy pro wa dzić
ten Ko ściół bli sko i sta wić go przed Pa nem. Te sa me ogól ne ele -
men ty ce chu ją sy tu acje, gdy sek ty ka to lic kie i pro te stanc kie
pod da wa ne by ły pró bom w re for ma cji przez sek ty. Po dob nie,
te sa me ogól ne ele men ty ce chu ją oko licz no ści, któ re do pro wa -
dzi ły do sze ściu prze sie wań Pa ru zji i Epi fa nii. 

(12) Świę ta wo da, któ rą ka płan wle wał do na czy nia gli nia -
ne go (w.17), po cho dzi ła z umy wal ni, po nie waż wo da ta by ła
„świę ta” – po świę co na Pa nu. Ro zu mie my, że ta wo da przed -
sta wia praw dę (Efez. 5:26; Żyd. 10:22), zwią za ną z da nym te -
ma tem. Gli nia ne na czy nie, do któ re go na bie ra no świę tą wo dę,
re pre zen tu je tych „dru go rzęd nych pro ro ków”, któ rych Pan
uży wał ja ko szcze gól nych sług, po da ją cych praw dę ma ją cą
za sto so wa nie do pró by, ta kich jak Mar sy liusz, Wy clif, Hus,
We ssel, Lu ter, Zwin gli, Hub ma ier, Ser wet, Cran mer, Brow ne,
Fox, We sley, Tho mas Camp bell, Mil ler itp. Proch z pod ło gi
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przy byt ku jest ty pem fak tów z hi sto rii Ko ścio ła (P 3, roz. II; tom
pa ru zyj ny 3 – przy pis tł.) zwią za nych z na uką ma ją cą za sto so -
wa nie do ka żde go przy pad ku. Zmie sza nie go z wo dą przed -
sta wia fakt, że wraz z przed sta wia niem sto sow nych na uk bi -
blij nych mia ły być uży wa ne fak ty z hi sto rii Ko ścio ła, by po ka -
zać hi sto rię praw dzi wej dok try ny i wła ści wych prak tyk oraz
hi sto rię fał szy wej dok try ny i nie wła ści wych prak tyk, ja ko do -
wo dów po twier dza ją cych nie win ność lub wi nę ko ścio ła pod -
da wa ne go an ty ty picz nej pró bie.

(13) Dla pod kre śle nia, treść słów z wer se tu 16, „sta wi ją
przed Pa nem”, jest po wtó rzo na w wer se cie 18. Przy kry cie
gło wy ozna cza, że oso ba ta ka jest pod da na. Z te go po wo du
w cza sie ze brań Ko ścio ła sio stry no szą na kry cie gło wy, by
sym bo li zo wać to, że ja ko przed sta wi ciel ki Ko ścio ła są pod da -
ne bra ciom ja ko przed sta wi cie lom Chry stu sa, tj. Ko ściół jest
pod da ny Chry stu so wi. Bra cia na to miast ma ją gło wy od kry te,
by sym bo li zo wać to, że ja ko przed sta wi cie le Chry stu sa nie są
pod da ni sio strom ja ko przed sta wi ciel kom Ko ścio ła, tj. Chry -
stus jest Gło wą Ko ścio ła (1 Kor. 11:1-16). Od kry cie gło wy przez
ko bie tę pod da wa ną pró bie od po wied nio przed sta wia to, co
zna my ja ko fakt ma ją cy miej sce w cza sie pró by – Pan po zwa -
la ka żde mu po stę po wać tak, jak on chce. Ka żdy prze cho dzą -
cy pró bę rze czy wi ście po stę pu je tak, jak chce, tj. czy ni to,
do cze go po bu dza ją go do tych czas roz wi nię te ser ce i umysł.
W re zul ta cie ci, któ rzy roz wi nę li sa mo lub ne i świa to we ser ce
i umysł, speł nia ją pra gnie nia swej sa mo wo li; na to miast ci,
któ rzy roz wi nę li ser ce i umysł Pa na, speł nia ją pra gnie nia Du -
cha (Gal. 5:16-18). Od kry ta gło wa win nej ko bie ty wska zu je za -
tem na fakt, że w an ty ty picz nej pró bie de no mi na cyj ne ko -
ścio ły otrzy ma ły swo bo dę kie ro wa nia się wła sną wol ną wo lą,
co z po wo du roz wi nię te go przez nie sa mo lub ne go i świa to we -
go uspo so bie nia do pro wa dzi ło do te go, że w cza sie pró by
prze ja wia ły na uki i prak ty ki prze ciw ne umy sło wi i ser cu Pa -
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na. Od sło nię ta gło wa nie win nej ko bie ty przed sta wia za tem
fakt, że w an ty ty picz nej pró bie praw dzi wy Ko ściół otrzy mał
swo bo dę kie ro wa nia się swo ją wła sną wol ną wo lą, co z po wo -
du roz wi nię te go du cho we go umy słu i ser ca po bu dzi ło go
do prze ja wia nia w tej pró bie na uk i prak tyk zgod nych z umy -
słem i ser cem Pa na. Hi sto ria po twier dza oczy wi ście, że tak
prze ciw staw ne ko rzy sta nie z wol nej wo li ce chu je ko ścio ły de -
no mi na cyj ne oraz Ko ściół praw dzi wy w cza sie an ty ty picz -
nych prób. Wie rzy my, że po twier dza to, iż na sza in ter pre ta -
cja jest bi blij na, lo gicz na i zgod na z fak ta mi.

(14) Wer set 18 po da je ta kże, że przed pró bą ka płan kładł
na rę kach ko bie ty ofia rę śnied ną (z po kar mów) – za rów no ja -
ko ofia rę pa mię ci, jak i ofia rę po są dze nia. Wska zu je to na myśl,
że ka żde mu ko ścio ło wi de no mi na cyj ne mu oraz praw dzi we -
mu Ko ścio ło wi Pa ru zji i Epi fa nii Chry stus dał przed pró bą
szcze gól ną praw dę do udzie la nia jej i słu że nia nią. W cza sie
pró by słu ży ona ja ko: (1) przy po mnie nie prze szłych przy wi -
le jów (ofia ra pa mię ci) oraz (2) ujaw nie nie prze szłe go po stę po -
wa nia (ofia ra po są dze nia). Mo żna to wy raź nie do strzec w hi -
sto rii ka żde go de no mi na cyj ne go ko ścio ła oraz Ko ścio ła praw -
dzi we go. Na przy kład, przed ka żdym pró bu ją cym do świad -
cze niem Ko ściół rzym sko ka to lic ki pod kre ślał dok try nę, że jest
tyl ko je den Ko ściół; Ko ściół lu te rań ski przed swy mi pró ba mi
pod kre ślał dok try nę uspra wie dli wie nia tyl ko przez wia rę itd.,
a w cza sie pró by – ja ko przy po mnie nie mi nio nych przy wi le -
jów i ja ko ujaw nie nie mi nio ne go po stę po wa nia. Po dob nie
praw dzi wy Ko ściół w cza sie Pa ru zji przed ka żdą pró bą zwią -
za ną z pię cio ma prze sie wa nia mi Pa ru zji otrzy my wał spo sob -
ność pod kre śla nia praw dy pa ru zyj nej, a w cza sie pró by – ja -
ko przy po mnie nie prze szłych przy wi le jów oraz ja ko śro dek
ujaw nia ją cy prze szłe po stę po wa nie. To sa mo mo żna po wie -
dzieć o nim w okre sie Epi fa nii na obec nym eta pie je go pró by.
Nie uczy nie nie te go ozna cza ło by przy nie sie nie an ty ty picz nej

122 Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego



ofia ry śnied nej nie na da ją cej się na oł tarz Pa na. Uczy nie nie
te go by ło wy peł nie niem sym bo lu ko bie ty przed i w trak cie
pod da wa nia jej wła ści wej pró bie.

(15) Wer set 18 mó wi o czymś jesz cze: w swym rę ku ka płan
trzy mał gli nia ne na czy nie za wie ra ją ce wo dę, któ ra z po wo du
efek tu wy wo ły wa ne go w win nej ko bie cie zwa na by ła „gorz ką
wo dą prze kleń stwa”. Tak jak ka żdy in ny za rys te go roz dzia łu,
ele ment ten jest ty picz ny. Zau wa ży li śmy już, że na czy nie re pre -
zen tu je tych „dru go rzęd nych pro ro ków”, któ rych Pan uży wa
ja ko szcze gól nych rzecz ni ków i przez któ rych po da je praw dę
oraz jej po twier dze nia z hi sto rii Ko ścio ła, któ re ob ja wia ją wi nę
lub nie win ność an ty ty picz nej ko bie ty prze cho dzą cej an ty ty -
picz ną pró bę. Trzy ma nie przez ka pła na te go na czy nia w rę ku
ozna cza, że miał on je w swej kom pe ten cji i mo cy do pro wa dze -
nia tej pró by i uży wa nia wo dy ob ja wia nia. Trzy ma nie te go na -
czy nia ozna cza, że nasz Pan Je zus utrzy mu je ta kich „dru go rzęd -
nych pro ro ków” w Swej kom pe ten cji i mo cy do pro wa dze nia
pró by oraz ob ja wia nia praw dy i fak tów z hi sto rii Ko ścio ła, do -
ty czą cych kon kret ne go ko ścio ła de no mi na cyj ne go lub Ko ścio -
ła praw dzi we go w cza sie pró by. Mię dzy in ny mi ta myśl za -
war ta jest w sym bo lach z Obj. 1:16, gdzie nasz Pan jest po ka za -
ny ja ko trzy ma ją cy w Swym rę ku sie dem gwiazd. Mó wi my, że
myśl ta mię dzy in ny mi za wie ra się w my ślach te go wer se tu, po -
nie waż obej mu je on wszyst kie za kre sy uży wa nia przez Pa -
na sług sym bo li zo wa nych przez sie dem gwiazd, a uży wa nie ich
jest szer sze, niż je dy nie wy ko rzy sty wa nie do pro wa dze nia pró -
by i ob ja wia nia prawd w cza sie an ty ty picz nych prób. Trzy ma -
nie przez na sze go Pa na tych „dru go rzęd nych pro ro ków” ja ko
an ty ty picz ne go na czy nia w Je go rę ku ozna cza, że On chro ni,
wzmac nia, oświe ca i uży wa ich sku tecz nie do peł nie nia prze -
wi dzia nej dla nich słu żby, zwią za nej z an ty ty picz ną pró bą,
a ta kże kie ru je itp. in ny mi za ry sa mi ich pra cy, na ucza jąc praw -
dy nie za le żnie od prób i kie ru jąc ogól ną pra cą Ko ścio ła w in -
nych za kre sach.
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(16) Wer se ty 19-22 po ka zu ją, jak ka płan za przy się gał ko bie -
tę, któ ra uro czy ście zga dza ła się przy jąć wy nik pró by ja ko po -
cho dzą cy od Bo ga do wód nie win no ści lub wi ny, w za le żno ści
od te go, czy wy nik bę dzie ko rzyst ny, czy nie. Wer set 19 do wo -
dzi, że żad na krzyw da nie mia ła spo tkać nie win nej, a wer se ty
20-22 po ka zu ją, że win na mia ła stać się zło rze cze niem i prze -
kleń stwem wśród swe go lu du, tj. wy rzut kiem i obiek tem obrzy -
dze nia, po ob ja wie niu jej ja ko win nej przez spuch nię cie jej
brzu cha i skur cze nie się (nie wy pad nię cie ani zwiot cze nie) jej uda.
Wy po wie dze nie przez nią „Amen, amen” jest jej zgo dą
pod przy się gą na przy ję cie wy ni ku pró by ja ko ob ja wie nia jej
praw dzi we go cha rak te ru. Za przy się że nie ko bie ty, by przy ję ła
wy nik pró by ja ko udzie lo ny przez Bo ga do wód wi ny lub nie -
win no ści, przed sta wia fakt, że gdy pa da ły oska rże nia o nie -
wier ność wo bec nie biań skie go Ob lu bień ca, kie ro wa ne pod ad -
re sem ko ścio łów de no mi na cyj nych i Ko ścio ła praw dzi we go,
nasz Pan, ja ko Naj wy ższy Ka płan, tak kie ro wał oko licz no ścia -
mi, że ko ścio ły te by ły skłon ne uro czy ście od wo ły wać się do Bo -
ga ja ko świad ka swej nie win no ści i zga dzać się pod dać pró bie
ob ja wia ją cej ich nie win ność lub wi nę. Uro czy ście zo bo wią zy -
wa ły się przy tym za sto so wać do wy ni ku pró by i przy jąć
oczysz cze nie z po dej rze nia w przy pad ku nie win no ści lub po -
tę pie nie, obu rze nie, uni ka nie i obrzy dze nie ze stro ny po krew -
nych ko ścio łów oraz Ko ścio ła praw dzi we go w przy pad ku po -
twier dze nia wi ny. Oczy wi ste jest, że w sta nie oska rże nia o nie -
wier ność wo bec nie biań skie go Ob lu bień ca ka żdy ko ściół de no -
mi na cyj ny, a ta kże Ko ściół praw dzi wy, był zmu szo ny uro czy -
ście za prze czyć oska rże niu, od wo łać się do Bo ga ja ko ob ja wi cie -
la je go sta nu w związ ku z tym oska rże niem i zo bo wią zać się
do przy ję cia wy ni ku wszel kich prób, na ja kie Pan miał do zwo -
lić w ce lu za ma ni fe sto wa nia je go wi ny lub nie win no ści. Mo żna
to na przy kład za uwa żyć w zde cy do wa nych za prze cze niach
nie wier no ści ze stro ny oska rża ne go Ko ścio ła ka to lic kie go, od -
wo ły wa nia się przez nie go do Bo ga ja ko oczysz cza ją ce go go
z za rzu tów oraz w je go zgo dzie za sto so wa nia się do ob ja wio -
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nej przez Nie go de cy zji w cza sie re for ma cji do ko ny wa nej przez
jed nost ki i sek ty. To sa mo mo żna za uwa żyć w po stę po wa niu
Ko ścio ła lu te rań skie go, epi sko pal ne go, pre zbi te riań skie go itd.,
a ta kże – Ko ścio ła praw dzi we go, za rów no w prze sie waw czych
pró bach Pa ru zji, jak i Epi fa nii.

(17) Jak wi dzi my, nie win na ko bie ta zo sta ła za pew nio na, że
nie do zna w pró bie żad nej szko dy, po nie waż prze kleń stwo tej
pró by mia ło spaść tyl ko na win ną. Ża den cud nie był po trzeb -
ny, by za cho wać nie win ną ko bie tę przed prze kleń stwem, po -
nie waż na tu ral nym skut kiem wy pi cia wo dy nie mia ło być
prze kleń stwo, któ re mo gło na stą pić tyl ko w wy ni ku cu du.
Przez tę pró bę Bóg zgo dził się więc do ko nać cu du w po sta ci
prze kleń stwa, by ujaw nić win ną. Prze kleń stwo przede wszyst -
kim mia ło do tknąć oso bę win ną, lecz dru go rzęd nie ta kże sza -
cu nek, któ rym cie szy ła się wśród swych krew nych. Je śli ko bie -
ta by łą win na, jej brzuch miał spuch nąć, a jej udo opaść, tzn.
skur czyć się, w wy ni ku cze go mia ła od tej po ry uty kać. Wszyst -
ko to jest oczy wi ście ty picz ne. Nie do zna nie żad nej szko dy
przez ko bie tę nie win ną jest ty pem te go, jak praw dzi wy Ko ściół
miał wyjść ze swych sro gich prób – bez szwan ku. Gdy spoj rzy -
my na po stę po wa nie praw dzi we go Ko ścio ła w cza sie pię ciu za -
koń czo nych prze sie wań Pa ru zji oraz w trak cie nie za koń czo ne -
go jesz cze prze sie wa nia Epi fa nii, zro zu mie my, że jest to praw -
dą. Po mi mo sro gich prób wy szedł on z tych wszyst kich pię ciu
prze sie wań bez szko dy, a gdy do bie gnie koń ca szó ste prze sie -
wa nie, ta kże bę dzie on bez ob ra żeń, tak jak nie od niósł żad nej
szko dy w cza sie tych za ry sów szó ste go prze sie wa nia, któ re
na le żą już do prze szło ści.

(18) Ina czej jest jed nak z ko ścio ła mi de no mi na cyj ny mi,
z któ rych wszyst kie po peł ni ły sym bo licz ne cu dzo łó stwo z po -
li tycz ny mi, kle ry kal ny mi lub ary sto kra tycz ny mi kró la mi zie mi,
tj. po li tycz ny mi, kle ry kal ny mi lub ary sto kra tycz ny mi in sty tu -
cja mi, ta ki mi jak rzą dy, or ga ni za cje kle ry kal ne, ro dy ary sto kra -
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tycz ne i kor po ra cje ka pi ta li stycz ne. Po nie waż ko ścio ły te
z prze ró żnych po wo dów łą czy ły się z ty mi in sty tu cja mi, sta wa -
ły się nie wier ne nie biań skie mu Ob lu bień co wi, a tym sa mym –
sym bo licz ny mi nie rząd ni ca mi, jak wy raź nie na zy wa je Pi smo
Świę te, a szcze gól nie Ob ja wie nie. Ty pem tych ko ścio łów jest
nie tyl ko win na ko bie ta, lecz ta kże jej głów ne ka ry (spuch nię -
cie brzu cha i skur cze nie się uda), któ re ta kże są ty pem nie -
sprzy ja ją cych do świad czeń. Naj pierw roz wa ży my spuch nię ty
brzuch. Ro zu mie my, że przed sta wia on znie kształ ca nie dok try -
ny. Sta nie się to oczy wi ste, je śli przy po mni my so bie, że w Pi -
śmie Świę tym na uki są sym bo licz nie na zy wa ne po kar mem
(Żyd. 5:12-14; Obj. 10:9,10; Iz. 55:1,2; 65:13,14). Nasz po karm
prze cho dzi do żo łąd ka i jest tam tra wio ny. Na za sa dzie me to -
ni mii – po jem ni ka w za mian za za war tą w nim rzecz – brzuch
w tym opi sie za stę pu je psu ją cy się po karm, któ ry po wo du je
opu chli znę. Puch ną cy brzuch jest więc ty pem znie kształ ca nia
dok try ny w wy ni ku an ty ty picz nej pró by. I tak, praw da oraz
fak ty z hi sto rii Ko ścio ła, ja kie Pan Je zus w cza sie pró by od no -
śnych ko ścio łów po da wał im po przez Swych szcze gól nych
rzecz ni ków, sty ka jąc się z na uka mi wy zna wa ny mi przez te
ko ścio ły, ule ga ły co raz więk sze mu ska że niu i w ten spo sób
spra wia ły, że we wszyst kich na ukach tych ko ścio łów za czę ły
sze rzyć się cho ro by, tak jak ty picz na wo da co raz bar dziej roz -
kła da ła za war tość brzu cha ko bie ty i spra wia ła, że brzuch puchł.

(19) Kil ka ilu stra cji uczy ni to ja śniej szym. Dla przy kła du, bi -
blij ne na uki na te mat uspra wie dli wie nia tyl ko przez wia rę –
po twier dzo ne fak ta mi z hi sto rii Ko ścio ła, ja kie Pan Je zus po dał
przez Lu tra, na czy nie gli nia ne, by ten do pro wa dził je do kon -
tak tu z pa pie ski mi na uka mi na te mat uspra wie dli wie nia – spo -
wo do wa ły ta ki roz kład na uk w pa pie skim sys te mie dok try nal -
nym, że nie mal wszyst kie je go na uki zo sta ły wy pa czo ne w ce -
lu unik nię cia oba la ją cych na uk praw dy na te mat uspra wie dli -
wie nia. Po dob nie, gdy Pan użył Zwin glie go ja ko gli nia ne na -
czy nie, by w prze ci wień stwie do fał szy wej dok try ny Lu tra
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o rze czy wi stej obec no ści cia ła i krwi Chry stu sa w chle bie i wi -
nie przed sta wił praw dę na te mat Wie cze rzy Pań skiej (że chleb
i wi no są je dy nie sym bo la mi cia ła i krwi Chry stu sa, któ re w rze -
czy wi sto ści nie są obec ne w Wie cze rzy Pań skiej), praw da
na ten te mat nie tyl ko do pro wa dzi ła lu te rań skich teo lo gów
do jesz cze głęb sze go wy pa cze nia dok try ny o Wie cze rzy Pań -
skiej, lecz ta kże in nych te ma tów. Na przy kład, skło ni ła ich
do ucze nia, ja ko pod sta wy rze czy wi stej obec no ści w Wie cze -
rzy Pań skiej, mon stru al nej dok try ny, że czło wie czeń stwo Je zu -
sa po sia da obec nie prze ka za ne mu Bo skie atry bu ty, tak że
na przy kład Je go czło wie czeń stwo jest wszę dzie obec ne; do -
pro wa dzi ła do na ucza nia dok try ny, że chrzest wod ny i Wie cze -
rza Pań ska rze czy wi ście i au to ma tycz nie udzie la ją ła ski prze -
ba cze nia i oczysz cze nia z grze chu. W ten spo sób spuchł sym -
bo licz ny brzuch Ko ścio ła lu te rań skie go, gdy od no śna praw da
ze tknę ła się z je go błę da mi. Gdy przez Ro ber ta Brow ne’a Pan
po dał praw dę, że star si i bi sku pi nie są wład ca mi zbo rów, lecz
że ka żdy zbór pod Pa nem ma kie ro wać swo imi spra wa mi
(praw da po wie rzo na przez Pa na opie ce kon gre ga cjo na li stów),
Ko ściół epi sko pal ny, któ ry do tąd bar dzo rzad ko wy świę cał bi -
sku pów i pra wie w ogó le nie uzna wał suk ce sji apo stol skiej,
prze ciw sta wia jąc się tej praw dzie, za czął roz wi jać błąd o wy -
łącz no ści wy świę ca nia oraz apo stol skiej suk ce sji swych bi sku -
pów. W ten spo sób je go sym bo licz ny brzuch za czął puch nąć –
sto sun ko wo nie wiel kie błę dy na ten te mat co raz bar dziej się
po głę bia ły, za tru wa jąc ca łą na ukę te go ko ścio ła. Ilu stra cje te
wy ja śnia ją an ty typ puch nię cia brzu cha.

(20) Dru gą czę ścią głów ne go prze kleń stwa by ło opad nię cie
– skur cze nie się uda. Gdy jej brzuch spuchł, win na ko bie ta
wy glą da ła bar dzo brzyd ko. Gdy jed nak w wy ni ku skur czo ne -
go uda za czy na ła uty kać, wy glą da ła jesz cze go rzej; nie mo gła
też oczy wi ście ukryć swej wi ny, któ ra by ła wy raź nie wi docz -
na w jej fi zycz nym ka lec twie. Przy luź no do pa so wa nych orien -
tal nych ubra niach mo żna by ło czę ścio wo ukryć spuch nię ty
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brzuch; win na ko bie ta nie mo gła jed nak ukryć uty ka nia.
W sym bo lach Bi blii cho dze nie re pre zen tu je po stę po wa nie,
cha rak ter; cho dze nie w po zy cji wy pro sto wa nej re pre zen tu je
pra we po stę po wa nie i cha rak ter, a uty ka nie – po stę po wa nie
i cha rak ter nie spra wie dli wy (Ps. 26:11; 56:14; 78:10; 84:12;
Przyp. 2:7; Jer. 6:16; Nah. 2:5; Rzym. 8:1,4; Efez. 4:17; Fi lip.
3:18; Iz. 35:6; Żyd. 12:12,13). Ro zu mie my więc, że an ty ty picz -
ne skur czo ne udo przed sta wia nie spra wie dli we po stę po wa nie,
ce chu ją ce w an ty ty picz nej pró bie ka żdy de no mi na cyj ny ko -
ściół. Kil ka ilu stra cji uczy ni to ja śniej szym. Gdy Pan Je zus dał
Ja no wi Hu so wi, ja ko gli nia ne mu na czy niu, praw dę na te mat
na tu ry Ko ścio ła (że skła da się on z wier nych wy bra nych, nie -
wi docz nych dla czło wie ka, lecz zna nych Bo gu) i do pro wa dził
przez nie go do ze tknię cia się tej na uki z ka to lic kim błę dem, że
praw dzi wym Ko ścio łem jest hie rar chia rzym sko ka to lic ka, bro -
niąc swe go po glą du, Ko ściół ka to lic ki zo stał zmu szo ny do ucie -
ka nia się do ro żnych fał szy wych na uk, po pie ra ją cych je go fał -
szy wą dok try nę na ten te mat (spuch nię ty brzuch). Co wię cej,
by od rzu cić te na uki, mu siał też spa lić na sto sie Hu sa i je go naj -
zdol niej sze go zwo len ni ka, Hie ro ni ma z Pra gi, co zo sta ło wy -
ko na ne z roz ka zu so bo ru w Kon stan cji, ja ko ofi cjal ne go zgro -
ma dze nia te go Ko ścio ła. Po za tym przez ce sa rza Zyg mun ta
przy po mo cy woj ska dą żył do znisz cze nia zwo len ni ków Hu -
sa w Bo he mii (Cze chach), pro wa dząc bar dzo okrut ne i nie -
spra wie dli we woj ny. W ten spo sób ob ja wi ło się je go an ty ty -
picz ne skur czo ne udo.

(21) In ny przy kład an ty ty picz ne go skur czo ne go uda znaj -
du je my w spo so bie po trak to wa nia Ser we ta przez Ko ściół re for -
mo wa ny, pre zbi te riań ski. Gdy Pan Je zus przez Ser we ta, ja ko
gli nia ne na czy nie, po dał praw dę oba la ją cą try ni ta ryzm i gdy ta
oba la ją ca na uka ze tknę ła się z wo dza mi re for mo wa ny mi
(Oeco lam pa dius, Ca pi to, Bu cer, Kal win, Beza, Bul lin ger, Fa rel
itd.), oni ją od rzu ci li i ucie kli się do no wych dok try nal nych wy -
krę tów w ce lu unik nię cia jej oba la ją cej si ły. Ci, któ rzy do cze ka -
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li dru giej li te rac kiej pró by przed sta wie nia przez Ser we ta praw -
dy, oko ło 23 la ta po je go pierw szej pró bie (tzn. Kal win, Beza,
Bul lin ger, Fa rel), przy wspar ciu in nych re for mo wa nych teo lo -
gów, pod kie run kiem Kal wi na naj pierw wy da li Ser we ta ka to -
lic kiej in kwi zy cji, któ rej wy ro ku ska zu ją ce go na śmierć Ser wet
unik nął tyl ko dzię ki uciecz ce z wię zie nia, pod ję tej we wła ści -
wym cza sie. Póź niej, w Ge ne wie, do pro wa dzi li do spa le nia
go na sto sie w wy jąt ko wo okrut nych oko licz no ściach, z po wo -
du je go an ty try ni tar skich na uk. W ten spo sób Ko ściół kal wiń -
ski do znał w swej pró bie spuch nię cia brzu cha i skur cze nia
uda. Przy kła dy te wy star czą do po ka za nia, w ja ki spo sób ko -
ścio ły de no mi na cyj ne do świad cza ły de cy du ją cej pró by an ty ty -
picz ne go puch nię cia brzu cha i kur cze nia się uda.

(22) Wer set 23 po ka zu je, w ja ki spo sób ka płan w ty pie wy -
pi sy wał prze kleń stwa pró by w księ dze, tzn. księ dze pra wa,
a na stęp nie zmy wał atra ment (wy pi sa ny w księ dze) wo dą
z gli nia ne go na czy nia do wo dy w ty mże na czy niu; do słow nie
frag ment ten brzmi bo wiem: „i zmy je [go] do wód go ry czy”.
Mia ło to na ce lu po ka zać ko bie cie, że prze kleń stwa by ły zgod -
ne z Pra wem Bo ga (wy pi sze je w księ dze) i zgod nie ze spra wie -
dli wo ścią mo gą być po łą czo ne z wo da mi. W an ty ty pie nasz
Naj wy ższy Ka płan przed sta wiał te prze kleń stwa ja ko zgod ne
z Pra wem Bo ga i spra wie dli wie do pro wa dzał do po łą cze nia ich
z od no śny mi praw da mi i po twier dze nia mi z hi sto rii Ko ścio ła
w gli nia nym na czy niu, uży wa nym wo bec da nej an ty ty picz nej
win nej ko bie ty. Ja ko przy kła dy ta kich prze kleństw w Sło wie
Pa na mo że my przy to czyć Obj. 2:20-23; 3:15-17; 6:8; por. z 13:10;
17:1-6. Na pod sta wie do świad cze nia i ob ser wa cji – za rów no
w Pa ru zji, je śli cho dzi o ko ścio ły de no mi na cyj ne, jak i w Epi -
fa nii, je śli cho dzi o sek ty Wiel kiej Kom pa nii – wie my, że Pan
umiesz czał ta ki „atra ment” prze kleń stwa w praw dzie i fak -
tach hi sto rii Ko ścio ła w an ty ty picz nym gli nia nym na czy niu, ja -
kie miał w Swym rę ku.
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(23) Da nie przez ka pła na ko bie cie wo dy do wy pi cia (w.24)
przed sta wia na sze go Pa na uży wa ją ce go sto sow nych prawd
w ta ki spo sób, by zwró cić na nie uwa gę ró żnych de no mi na cji
oraz praw dzi we go Ko ścio ła w cza sie an ty ty picz nej pró by ka żde -
go z nich. Prze mie nie nie się tej wo dy w gorz ką w przy pad ku
win nej ko bie ty jest ty pem te go, jak praw dy sprze ci wia ją ce się ich
błę dom w cza sie pró by sta wa ły się nie smacz ne dla ko ścio łów de -
no mi na cyj nych oraz dla sekt Wiel kiej Kom pa nii w Epi fa nii.

(24) Za nim jed nak ko bie cie po da no do wy pi cia wo dę
(w.26), ka płan brał z jej rąk ofia rę śnied ną (z po kar mów) i ob -
ra cał ją przed Pa nem (w.25), co jest ty pem te go, jak nasz Pan
miał nie prze rwa nie (ob ra cać) uży wać w Bo skiej słu żbie szcze -
gól nych prawd, udzie lo nych ko ścio łom de no mi na cyj nym i Ko -
ścio ło wi praw dzi we mu ja ko ich sza far stwa. Fakt, że de no mi -
na cje błęd nie na ucza ją nie któ rych te ma tów nie ozna cza, że
Pan nie bę dzie uży wał prawd, któ re one po sia da ją i któ rych
uczą. Uży wa jąc ich przez dłu gi czas ja ko Swe go rzecz ni ka
(Obj. 2:8,10; 3:16), z ko niecz no ści słu żył On – uży wał tych na -
uk – Bo skiej spra wie przez udzie la nie tych prawd. Ob ra ca nie
przez ka pła na śnied nej ofia ry ko bie ty przed Bo giem wska zu -
je na to, że Pan czy nił to dłu go i wła ści wie. Przy nie sie nie jej bli -
sko (do słow ne tłu ma cze nie; ofia ro wa na by ła tyl ko garść, zob.
w.26) do oł ta rza (w.25) przed sta wia na sze go Pa na po ka zu ją ce -
go zwią zek tych na uk z ofia rą za grzech w trak cie ich uży wa -
nia w słu że niu in te re som Bo skiej spra wy. W ka żdym przy -
pad ku an ty ty py te go wer se tu roz po czy na ły się przed wła ści -
wą pró bą – wy pi ciem wo dy. Dla te go typ (w.26) stwier dza, że
ka płan wy ko ny wał tę słu żbę, za nim ko bie ta pi ła wo dę.

(25) Wzię cie przez ka pła na peł nej gar ści ofia ry śnied nej
(w.26) ja ko wła ści wej pa mię ci (bę dą cej ty pem te go za ry su od -
no śnej praw dy, któ ry za cho wał się we wła ści wym sta nie i któ -
ry po ma gał w wy ka za niu wier no ści lub nie wier no ści an ty ty -
picz nej ko bie ty, z te go po wo du na zy wa nej w ty pie „ofia rą pa -
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mię ci”; w.15,18) przed sta wia peł ne i po tę żne uży cie ta kich
prawd przez na sze go Pa na w słu żbie Bo gu. Ofia ro wa nie te go
przez ka pła na ja ko per fum (do słow ne tłu ma cze nie) dla Bo ga
jest ty pem na sze go Pa na ofia ru ją ce go przez ta kie praw dy słu -
żbę bar dzo po do ba ją cą się Bo gu. Dzie ło ofia ro wa nia pro wa dził
ja ko Wódz i Za rząd ca człon ków Swe go Cia ła, któ rzy współ pra -
co wa li z Nim w tym dzie le ofia ry. Słu żba ta ka na praw dę by ła
won nym za pa chem dla Bo ga (2 Kor. 2:14-16; Obj. 8:3-5).

(26) Wy pi cie wo dy przez ko bie tę (w.27) przed sta wia ko ścio -
ły de no mi na cyj ne oraz Ko ściół praw dzi wy, do strze ga ją ce i ba -
da ją ce pró bu ją ce praw dy przed sta wia ne im przez Pa na za po -
śred nic twem od po wied nie go słu gi, któ rym po słu gi wał się On
w da nym cza sie. Spuch nię ty brzuch i uty ka ją ce udo win nej ko -
bie ty jest ty pem te go, co po ka zu ją już wy żej wy ja śnio ne my -
śli. Sta nie się przez nią przy się gą i prze kleń stwem wśród swe -
go lu du, krew nych (dru go rzęd ne prze kleń stwo) jest ty pem
te go, jak ka żda de no mi na cja, po udo wod nie niu jej wi ny nie -
wier no ści wo bec nie biań skie go Ob lu bień ca, przez roz mna ża -
nie fał szy wych na uk i po peł nia nie dal szych złych czy nów sta -
je się obiek tem świę tej od ra zy i uni ka nia (przy się gą) oraz głę -
bo kiej klą twy (prze kleń stwem) wśród praw dzi we go i no mi nal -
ne go lu du Bo ga, któ ry wy strze ga się tych kon kret nych form
sym bo licz ne go cu dzo łó stwa. Ko ściół praw dzi wy i wie le de -
no mi na cji wy strze ga ją się cu dzo łó stwa nie tyl ko Ko ścio ła ka -
to lic kie go; na przy kład praw dzi wy Ko ściół oraz Ko ścio ły kon -
gre ga cjo nal ny, uni ta riań ski i bap ty stycz ny uni ka ją też Ko ścio -
łów epi sko pal ne go i pre zbi te riań skie go, a to z po wo du cu dzo -
łó stwa wy ni ka ją ce go z ich unii Ko ścio ła i pań stwa w pew nych
kra jach oraz w związ ku z ich unią z kle ry kal ny mi in sty tu cja -
mi epi sko pa li zmu i pre zbi te ria ni zmu.

(27) W ce lu oczysz cze nia nie win nej ko bie ty Pan nie tyl ko
ustrzegł ją przed spuch nię ciem brzu cha, uty ka ją cym udem
oraz uni ka niem i od rzu ce niem jej przez krew nych, lecz jed no -
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znacz nie po bło go sła wił ją ma cie rzyń stwem (w.28), co by ło
szcze gól nie po żą da ne przez izra el skie żo ny w na dziei sta nia się
mat ką lub przy naj mniej przod kiem Me sja sza. Ta kże i to by ło
ty picz ne, wska zu jąc na to, że praw dzi wy Ko ściół nie tyl ko
wyj dzie ze swych prób wol ny od wi ny nie wier no ści, lecz że
wyj dzie ta kże ze zmo ry fał szy wych na uk i nie go dzi wych prak -
tyk, a w słusz nym cza sie ta kże ze sta nu obu rze nia, uni ka nia
i od ra zy ze stro ny in nych, owoc ny w ła sce, wie dzy i słu żbie. Je -
śli uwa żnie za sta no wi my się nad tym, jak wy cho dził on z ka -
żde go z pię ciu prze sie wań Pa ru zji, zro zu mie my, że po ka -
żdym z nich sta wał się on bar dzo owoc ny w wie dzy, ła sce
i słu żbie. To sa mo jest obec nie czę ścio wo praw dzi we, a osta -
tecz nie oka że się cał ko wi cie praw dzi we po za koń cze niu się
szó ste go prze sie wa nia, po nie waż ta kże i te raz wi dzi my sek ty
Wiel kiej Kom pa nii ze spuch nię ty mi brzu cha mi i skur czo ny mi
uda mi. Ja ko ta kie, są one obiek tem obu rze nia, uni ka nia i od ra -
zy ze stro ny wier nych, pro por cjo nal nie do te go, jak do strze ga -
ją oni rze czy wi ste wa run ki na tym nie za koń czo nym jesz cze
eta pie szó stej pró by.

(28) Tak jak typ czy nił pró bę opi sa ną w tym roz dzia le
obo wiąz ko wą („ta kie jest pra wo”; w.29,30) dla za zdro sne go
mę ża, któ ry mu siał jej za żą dać, oraz dla po dej rze wa nej żo -
ny, któ ra mu sia ła się jej pod dać, tak Je ho wa wy ma ga, by
nasz Pan w po wy żej opi sa ny spo sób wy pró bo wał wszyst kie
ko ścio ły mie nią ce się być za rę czo ny mi z Nim; wy ma ga też,
by ka żdy ko ściół pod dał się tej an ty ty picz nej pró bie. Tak jak
ty picz ny mąż, wy peł nia ją cy to pra wo, i nie win na żo na by li
wol ni od wi ny, i tak jak win na żo na po no si ła swą nie pra wość
(w.31), tak jest i w an ty ty pie. Zgod nie z Pi smem Świę tym
(Obj. 2:20-23) oraz w har mo nii z fak ta mi z hi sto rii Ko ścio ła,
z któ rych część zo sta ła po da na po wy żej, Je zus ja ko Ob lu bie -
niec wier nie wy peł nił an ty typ te go pra wa w ro li mę ża i ka -
pła na. Stoi więc przed Bo giem ja ko god ny i za cny Ob lu bie -
niec i Ka płan. Zgod nie z Pi smem Świę tym i hi sto rią praw dzi -
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wy Ko ściół wy peł niał i wy peł nia swo ją ro lę w tym an ty ty -
picz nym pra wie; z te go po wo du jest uzna wa ny za god ne go
i za słu gu ją ce go na za rę czy ny. Wszyst kie ko ścio ły de no mi na -
cyj ne oraz wszyst kie sek ty Wiel kiej Kom pa nii okre su Epi fa -
nii, do cho wu jąc an ty ty picz ne go pra wa, oka zu ją się jed nak
bi blij nie i hi sto rycz nie nie wier ne, po nie waż do zna wa ły i do -
zna ją spuch nię cia brzu cha, skur cze nia uda oraz od ra zy, uni -
ka nia i klą twy ze stro ny tych, któ rzy nie są win ni da nej kon -
kret nej for my sym bo licz ne go cu dzo łó stwa.

(29) Na sza ana li za sze ściu roz dzia łów 4 Mo jże szo wej, zgod -
nie ze sło wa mi św. Paw ła z Li stu do Ży dów 3 i 4, po twier dza
myśl, że w 4 Mo jże szo wej cie le sny Izra el jest ty pem du cho we -
go Izra ela Wie ku Ewan ge lii. Po zo sta ła część 4 Mo jże szo wej
mię dzy in ny mi przed sta wia ta kże spra wy Wie ku Ewan ge lii.
Jak mo żna za uwa żyć, po wy ższe in ter pre ta cje są bi blij ne, lo gicz -
ne i zgod ne z fak ta mi; ty mi ce cha mi ró żnią się od in ter pre ta -
cji tak czę sto do ko ny wa nych przez Le wi tów, któ rzy wy da ją się
cier pieć na nie od par tą chęć się ga nia po pió ro, bez wzglę du
na bez sen sow ność swych po glą dów. Ja kże do bit nie ich zry wy
i po stę po wa nie do wo dzą, że ma ją oni spuch nię ty brzuch
i skur czo ne udo, po pa da jąc w co raz więk szą ciem ność i złe czy -
ny wo bec oświe co nych Epi fa nią świę tych, gdy ci słu żą praw -
dzie Pa na na cza sie, któ ra jest zro zu mia ła dla wier nych Pa nu,
praw dzie i bra ciom! Oby Pan za cho wał nas w wier no ści, a wte -
dy – po pró bie, a ta kże na ka żdym z jej eta pów – bę dzie my
owoc ni w wie dzy, ła sce i słu żbie.

(30) Pod kre śli li śmy po wy żej fakt, że słup w świąt ni cy naj -
święt szej, bę dą cy ty pem Ob ja wie nia i przy le ga ją cy do de ski
przed sta wia ją cej 4 Mo jże szo wą, re pre zen tu je myśl o wza -
jem nym związ ku tych ksiąg i ozna cza, że głów ne rze czy po -
ka za ne w sym bo lach Ob ja wie nia są ukry te w ty pach 4 Mo jże -
szo wej. Dzia ła nia sied miu ko ścio łów z Obj. 1-3 sym bo li zu ją
dzia ła nia praw dzi we go i no mi nal ne go lu du Bo że go; jest to
też przed sta wio ne przez dzia ła nia dwu na stu po ko leń oraz
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po ko le nia Le wie go w 4 Moj. 1-4 i 26. Nie rząd ni ce z Ob ja wie -
nia oraz nie wier na ma łżon ka z 4 Moj. 5 sym bo li zu ją nie wier -
ne ko ścio ły. Czy sta ob lu bie ni ca z Ob ja wie nia oraz czy sta
współ ma łżon ka z 4 Moj. 5 sym bo li zu ją Ko ściół praw dzi wy.
Ob lu bie nic z Ob ja wie nia oraz ob lu bie niec z 4 Moj. 5 re pre zen -
tu ją na sze go Pa na. Sied miu anio łów sied miu ko ścio łów oraz
Na za rej czy cy płci mę skiej z 4 Moj. 6 sym bo li zu ją szcze gól -
nych rzecz ni ków Pa na przez ca ły Wiek Ewan ge lii. Na sze roz -
wa ża nia nad tym roz dzia łem po zwo lą wy ka zać tę myśl
i w ten spo sób bę dą ko lej nym do wo dem bli skie go związ ku
mię dzy Księ gą Ob ja wie nia a 4 Mo jże szo wą.

(31) Z wie lu po wo dów ro zu mie my, że Na za rej czy cy są ty -
pem sług praw dy umiesz czo nych przez Bo ga w Ko ście le
w ce lu bu do wa nia go w ła sce, wie dzy i słu żbie (1 Kor. 12:28;
Efez. 4:11-13). To, że Na za rej czy cy przed sta wia ją szcze gól ne,
po świę co ne jed nost ki oczy wi ste jest na pod sta wie fak tu, że
po cho dzi li oni z po świę co ne go na ro du i przez szcze gól ne i do -
dat ko we po świę ce nie („Gdy mę żczy zna lub ko bie ta zło ży
szcze gól ny ślub, ślub Na za rej czy ka, by odłą czyć się dla Je ho -
wy”; 4 Moj. 6:2, A.R.V.) by li prze zna cza ni dla Pa na. Po dob nie
słu dzy praw dy z Ko ścio ła po cho dzą z po świę co ne go du cho -
we go na ro du i przez szcze gól ne i do dat ko we po świę ce nie
są prze zna cza ni do słu że nia Cia łu Chry stu so we mu ja ko je go
urzę do wi słu dzy. Przy nie sie nie przez nich ofia ry za grzech
(w.14), ró żnej od ofia ry za wy stęp ki, do wo dzi, iż są oni ty pem
jed no stek, któ re ma ją udział w ofia rach po jed na nia z Wie ku
Ewan ge lii, tj. Ka pła nów. Przy nie sie nie przez nich owcy
w prze ci wień stwie do ba ra na do wo dzi, że sta no wią oni je dy -
nie część dru giej ofia ry za grzech, po nie waż w Bi blii ko bie ta
przed sta wia na jest ja ko część mę żczy zny (1 Moj. 2:23; 1 Kor.
11:7,8,12). Po nad to, Na za rej czyk przy no szą cy nie kwa szo ny
chleb z ofia rą spo koj ną (3 Moj. 7:11-14,15,19) do wo dzi, iż nie
przed sta wia on jed no stek ży ją cych w Ty siąc le ciu. Na to miast
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nie przy nie sie nie przez nie go prza śne go plac ka (3 Moj. 8:26)
z chle bem za czy nio nym z oli wą oraz na masz czo nym opłat -
kiem do wo dzi, że ten kon kret ny ro dzaj po świę ce nia jest ty -
pem ta kie go, któ re do ko nu je się w jed nost kach ma ją cych naj -
pierw udział w po świę ce niu po ka za nym w 3 Moj. 8 ja ko po -
świę ce nie ka pła nów, tak jak szcze gól ne po świę ce nie sług
praw dy w Ko ście le na stę pu je po ich po świę ce niu ja ko Ka pła -
nów. Te po wo dy wska zu ją, że Na za rej czy cy są ty pem sług
praw dy umiesz czo nych przez Pa na w Ko ście le w ce lu bu do -
wa nia go (Efez. 4:11-13), tj. Apo sto łów, pro ro ków, ewan ge li -
stów, pa ste rzy i na uczy cie li – bra ci odłą czo nych przez Pa -
na od po zo sta łych bra ci ja ko ich wy zna cze ni przez Bo ga na -
uczy cie le i słu dzy, lecz nie pa no wie. Ana li za 4 Moj. 6 szcze -
gó ło wo wy ka że, że ta kie ro zu mo wa nie jest wła ści we. Obec -
nie prze cho dzi my do ta kie go roz wa ża nia.

(32) Wer set 2 po ka zu je, że Na za rej czy cy by li za rów no płci
mę skiej, jak i żeń skiej. Ro zu mie my, że mę żczyź ni wśród nich
przed sta wia ją te sa me oso by, któ re są po ka za ne w sied miu
anio łach sied miu ko ścio łów, tj. dwu na stu Apo sto łów oraz tych
„dru go rzęd nych pro ro ków”, któ rzy by li szcze gól nym okiem,
usta mi i rę ką Pa na w da nym cza sie – bra ci ta kich jak Po li karp,
Ire ne usz, Ariusz, Klau diusz z Tu ry nu, Be ren ga riusz z To urs,
Abe lard, Piotr Wal do, Mar sy liusz, Tau ler, Wy clif, Hus, We ssel,
Sa vo na ro la, Lu ter, Zwin gli, Hub ma ier, Ser wet, Cran mer, Brow -
ne, Fox, We sley, Tho mas Camp bell, Mil ler, Rus sell itd. Na za -
rej czy cy płci żeń skiej przed sta wia ją: (1) tych „dru go rzęd nych
pro ro ków”, któ rzy nie by li szcze gól nym okiem, usta mi i rę ką
Pa na, ta kich jak Ma rek, Łu kasz, Bar na ba, Ty tus, Ty mo te usz,
Apol los, Sy las itp. w Żni wie Ży dow skim oraz piel grzy mów
za dni na sze go Pa sto ra; (2) ewan ge li stów; oraz (3) pa ste rzy
i na uczy cie li. Po wo dem, dla któ re go w ten spo sób ro zu mie my
an ty ty py Na za rej czy ków oby dwu płci, jest to, że Pi smo Świę -
te przed sta wia ko bie tę ja ko „słab sze na czy nie”; Na za rej ka jest
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więc sto sow nym ty pem mniej wpły wo wych – mniej zna czą -
cych – sług Ko ścio ła, na to miast Na za rej czyk jest sto sow nym ty -
pem bar dziej wpły wo wych – wy bit nych – sług praw dy. Sło wo
Na za rej czyk ozna cza ktoś odłą czo ny, po świę co ny. Prze kład A.R.V.
od po wied nio tłu ma czy ten wer set i wska zu je, że ślub Na za rej -
czy ka był ślu bem szcze gól nym – „zło ży szcze gól ny ślub, ślub
Na za rej czy ka”. Sam ślub su ge ru je po świę ce nie (Ps. 116:12-14);
szcze gól ny ślub ozna cza ślub po dej mo wa ny tyl ko przez szcze -
gól nych po świę co nych, a wła śnie to wy ni ka z na sze go zro zu -
mie nia an ty ty picz nych Na za rej czy ków. 

(33) Przed roz po czę ciem oma wia nia wer se tu 3 chce my
pod kre ślić, że po wer se cie 2 nie ma już bez po śred niej wzmian -
ki o Na za rej kach, co po twier dza na sze zro zu mie nie, że mę -
żczyź ni wśród Na za rej czy ków są ty pem sied miu anio łów sied -
miu ko ścio łów, tj. Apo sto łów i tych „dru go rzęd nych pro ro -
ków”, któ rzy by li szcze gól nym okiem, usta mi i rę ką Pa na.
Zwią zek mię dzy księ ga mi 4 Mo jże szo wą i Ob ja wie niem ozna -
cza, że oby dwie do ty czą tych sa mych ogól nych rze czy. Mię dzy
in ny mi ta pierw sza po win na więc po da wać pew ne szcze gó ły
na te mat sied miu anio łów sied miu ko ścio łów, co czy ni opi su -
jąc ich ty py w 4 Moj. 6, po wer se cie 2. Cho ciaż po wer se cie 2 nie
ma wzmian ki o Na za rej czy kach płci żeń skiej, po win ni śmy ro -
zu mieć, że w ty pie do ty czy ły ich te sa me ogól ne za ka zy i na -
ka zy co mę żczyzn, na co wska zu je zwią zek mię dzy wer se ta mi
2 i 3; w związ ku z tym te sa me ogól ne za ka zy i na ka zy do ty -
czą ich an ty ty pów.

(34) Ty picz nym Na za rej czy kom za bro nio ne by ły trzy rze -
czy: (1) spo ży wa nie świe żych lub prze two rzo nych owo ców
win nej la to ro śli (w.3,4); (2) ści na nie wło sów (w.5); (3) ska la -
nie się przy umar łych (w.6-9). Zgod nie z sym bo li ką bi blij ną te
trzy ty picz ne za ka zy bar dzo wła ści wie re pre zen tu ją trzy rze -
czy za bro nio ne ca łe mu lu do wi Bo że mu, a szcze gól nie słu -
gom Ko ścio ła – Apo sto łom, pro ro kom, ewan ge li stom, pa ste -
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rzom i na uczy cie lom. Stresz cze nie pierw sze go za ka zu jest
w ty pie po da ne w wer se cie 4: „Przez ca ły czas swo je go odłą -
cze nia nie bę dzie jadł ni cze go, co się zbie ra z win ne go
krze wu [do słow nie: z krze wu wi na], po cząw szy od nie doj rza -
łych wi no gron aż do wy tło czyn”. Co przed sta wia ten win ny
krzew? Na pew no nie przed sta wia Chry stu sa, na sze go Krze -
wu Win ne go (Ja na 15:1-8), po nie waż słu dzy praw dy, ja ko
ga łę zie te go Krze wu, nie mo gli by z nie go jeść, a czer pią z nie -
go sok, któ re go Pan wca le im nie za bra nia, a na wet po da je dla
ich wzro stu. Jest jed nak win ny krzew, in ny niż wi no rośl za -
sa dzo na przez pra wi cę Oj ca. Je dze nie owo ców z te go krze wu,
tej wi no ro śli jest za bro nio ne ca łe mu Ma lucz kie mu Stad ku,
a szcze gól nie je go słu gom – jest to win ni ca zie mi (Obj.
14:18,19). Wszyst ko, co po cho dzi z tej win ni cy zie mi – fał szy -
we go kró le stwa Bo że go – jest za bro nio ne słu gom praw dy, po -
nie waż do pro wa dzi ło by to do błęd ne go pro wa dze nia lu du
Pa na, któ ry ocze ku je od nich du cho wej na uki i po mo cy. Dla -
te go słu dzy Ko ścio ła po win ni uwa żać, by nie przyj mo wać
ni cze go, co no si ce chy wi no ro śli zie mi, jest przez nią two rzo -
ne lub od niej po cho dzi.

(35) Pew ne szcze gó ły tych za ka za nych owo ców win ni cy
zie mi są po da ne w wer se cie 3. Wy mie nio no ich tam sie dem,
a wszyst kie są bar dzo zna czą ce dla an ty ty pu i po twier dza ją
na sze ro zu mo wa nie, że Na za rej czy cy są ty pem sług praw dy
w Ko ście le. Z tych sied miu szcze gó łów czte ry pierw sze są
po da ne od dziel nie od trzech ostat nich. Czte ry pierw sze ele -
men ty w pierw szej za bro nio nej rze czy to wi no, moc ny na pój,
ocet z wi na oraz ocet z moc ne go na po ju. Tak jak win ni ca, wi -
no ja ko sym bol jest w Bi blii uży wa ne za rów no w do brym, jak
i złym zna cze niu. W do brym zna cze niu sym bo li zu je roz we -
se la ją ce praw dy, szcze gól nie te etycz ne, do ty czą ce do bre go
po stę po wa nia i cha rak te ru, gdy jest uży te obok zbo ża, sym -
bo lu prawd dok try nal nych (Iz. 25:6; 55:1; Jo ela 2:19; 3:18).
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W złym zna cze niu, uży te obok moc ne go na po ju, przed sta wia
błąd, szcze gól nie błąd etycz ny (Obj. 14:8; 17:2,4; 18:3; Iz.
28:1,7). W Iz. 28:1-7, w sym bo lach wo dzów Efra ima pi ja nych
od wi na i moc ne go na po ju, ma my opis kle ru chrze ści jań -
stwa, pi ja ne go z po wo du błę dów etycz nych i dok try nal nych.
Ro zu mie my więc, że wi no z 4 Moj. 6:3 ozna cza błę dy etycz -
ne, a moc ny na pój – błę dy dok try nal ne. Ja ko przy kład błę dów
etycz nych mo że my po dać na uki rzym sko ka to lic kie, że roz -
wód ni gdy nie jest do pusz czal ny, że wła ści we jest prze śla do -
wa nie za od cho dze nie od pa pie skich dok tryn, or ga ni za cji
i prak ty ki itd; a ta kże na uki pro te stanc kie, że po świę ce ni po -
win ni brać udział w woj nie oraz że czę ścią obec ne go za da nia
Ko ścio ła jest dzia ła nie na rzecz re for mo wa nia lu dzi przez
usta wo daw stwo. Pa pie skie i pro te stanc kie błę dy dok try nal ne
są tak oczy wi ste, że nie wy ma ga ją żad nej ilu stra cji. Pod octem
z wi na oraz octem z moc ne go na po ju ro zu mie my na uki win -
ni cy zie mi w pe wien spo sób zwią za ne z błę da mi etycz ny mi
i dok try nal ny mi, po nie waż ocet z wi na i moc ne go na po ju, ja -
ko ich pro dukt, jest zwią za ny z wi nem i moc nym na po jem.
Ro zu mie my więc, że ocet z wi na re pre zen tu je ba bi loń skie
fał szy we na pra wia nie złe go po stę po wa nia oraz rze ko me na -
pra wia nie do bre go po stę po wa nia; na to miast ocet z moc ne go
na po ju przed sta wia po dej mo wa ne przez Ba bi lon pró by oba -
la nia ata ków praw dy na je go błę dy oraz pró by oba la nia praw -
dy. Ja ko przy kład te go pierw sze go mo że my po dać fał szy wą
pod sta wę obiek cji pa pie stwa do roz wo du Hen ry ka VIII oraz
po tę pia nie przez nie re for ma tor skich dzia łań pro te stanc kich
przy wód ców ja ko re wo lu cjo ni zmu; ja ko przy kład prób oba -
la nia praw dy mo żna po dać pro te stanc kie pró by oba la nia ar -
gu men tów prze ma wia ją cych za pró bą w przy szło ści, a prze -
ciw ko wiecz nym mę kom. 

(36) In ny mi sło wy, te czte ry za bro nio ne rze czy w an ty -
ty pie są sfał szo wa niem czte rech za sto so wań Pi sma Świę te -
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go, do stęp nych dla sług praw dy, tj. uży wa nia Bi blii do na -
ucza nia dok tryn, zbi ja nia błę dów, na pra wia nia złe go po -
stę po wa nia oraz wy cho wy wa nia w spra wie dli wo ści (2 Tym.
3:16,17). Po nie waż te czte ry za bro nio ne rze czy w an ty ty pie
są sfał szo wa niem czte rech rze czy, do któ rych słu dzy praw -
dy po win ni uży wać Pi sma Świę te go, oczy wi ste jest sa mo
przez się, że an ty ty py wi na, moc ne go na po ju, octu z wi -
na oraz octu z moc ne go na po ju są za bro nio ne an ty ty picz -
nym Na za rej czy kom – słu gom praw dy w Ko ście le. Gdy by
przyj mo wa li (pi li) etycz ne, dok try nal ne, na pra wia ją ce oraz
zbi ja ją ce błę dy Ba bi lo nu, nie tyl ko szko dzi li by sa mi so bie,
lecz ta kże Ko ścio ło wi. Ca łe ka płań stwo po win no uni kać ta -
kich błę dów, a szcze gól nie po win ni to czy nić je go na uczy -
cie le, po nie waż ich przy ję cie i zwią za ne z tym ich na ucza nie
by ło by po dwój nie szko dli we – szko dli we dla nich sa mych
i dla Ko ścio ła. To, że Pan po dał an ty ty picz ne za ka zy an ty ty -
picz nym Na za rej czy kom jest oczy wi ste mię dzy in ny mi z od -
no śnych na po mnień św. Paw ła dla Ty mo te usza i Ty tu sa,
a ta kże z sied miu li stów na sze go Pa na do anio łów sied miu
ko ścio łów. Wi dzi my więc, że te czte ry su ge ro wa ne an ty ty -
py nie są uro jo ny mi in ter pre ta cja mi ani sza lo ny mi spe ku la -
cja mi, lecz oczy wi sty mi fak ta mi. 

(37) Ostat nie trzy rze czy za bro nio ne ty picz nym Na za rej -
czy kom to: sok z wi no gron oraz świe że i su szo ne wi no gro -
na (ro dzyn ki). Po nie waż wi no i moc ny na pój, a ta kże ich octy
i sok są pro du ko wa ne z wi no gron, świe żych bądź su szo nych,
wi no gro na mu szą przed sta wiać źró dło, z któ re go po cho dzą
an ty ty py tych pię ciu rze czy, tj. za sa dy, z któ rych wy pły wa ją
błę dy win ni cy zie mi. Ro zu mie my za tem, że wi no gro na te re -
pre zen tu ją fał szy we za sa dy, na któ rych zbu do wa ne są błę dy
Ba bi lo nu. Dla przy kła du, ile dok try nal nych, etycz nych, zbi ja -
ją cych i na pra wia ją cych błę dów wy pły nę ło z za sa dy Ba bi lo nu
– an ty ty picz ne go wi no gro na – że Ko ściół otrzy mał po le ce nie
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na wró ce nia świa ta, a na stęp nie pa no wa nia nad nim przez 1000
lat przed po wro tem Pa na – post mil le na ryzm! Ile błę dów po -
wsta ło z za sa dy wy ższej kry ty ki – an ty ty picz ne go wi no gro na –
że wy stę pu ją ca w Izra elu za sa da ewo lu cji re li gii nie po zwa la
uznać Mo jże sza za au to ra Pię ciok się gu, pierw szych pię ciu
ksiąg Bi blii, po nie waż wy ma ga ona wie lu wie ków roz wo ju
na ro du nie wol ni ków, za nim na ród ten był by w sta nie wy pra -
co wać tak zło żo ny sys tem re li gij ny, ja ki obec nie za war ty jest
w Pię ciok się gu!

(38) Su szo ne wi no gro na przed sta wia ją sta re za sa dy Ba bi -
lo nu, ta kie jak ka to lic ka na uka, że tra dy cja jest źró dłem i re -
gu łą wia ry i prak ty ki na rów ni z Pi smem Świę tym. Świe że wi -
no gro na to no we za sa dy Ba bi lo nu, ta kie jak ta, za któ rą opo -
wia da się Pa nin: że mu si my przy jąć ma so rec ką wer sję he braj -
skie go tek stu, chy ba że wer sja ta sa ma się po pra wia! Wy su wa
on to twier dze nie po to, by zmu sić nas do pi cia an ty ty picz ne -
go so ku z wi no gron, tzn. do przy ję cia 480 lat, obec ne go
brzmie nia 1 Król. 6:1, i od rzu ce nia 580 lat, na pra wi dło wość
któ rych wska zu ją da ne za war te w in nych miej scach Bi blii.
Sok z wi no gron, któ ry jest nie sfer men to wa nym pro duk tem
wi no gron, przed sta wia za tem bez po śred ni wnio sek fał szy -
wej za sa dy. Jest on więc ty pem mniej roz wi nię tych i dru go -
rzęd nych błę dów win ni cy zie mi, w od ró żnie niu od an ty ty -
picz ne go wi na, moc ne go na po ju i ich octów – w peł ni roz wi -
nię tych, sfer men to wa nych błę dów Ba bi lo nu. Oczy wi ście ro zu -
mie się sa mo przez się, że na uczy cie le praw dy w Ko ście le nie
po win ni przyj mo wać sta rych ani no wych za sad win ni cy zie -
mi czy też wnio sków bez po śred nio z nich wy ni ka ją cych, co
na przy kład uczy ni ło P.B.I. w kwe stii chro no lo gii, Ob ja wie nia
i Da nie la. Na sza ana li za wer se tów 3 i 4 do wo dzi za tem, że na -
uczy cie le Ko ścio ła po win ni po wstrzy my wać się od wszel kich
form błę du i za sad tkwią cych u ich pod staw, a ta kże od bez -
po śred nich wnio sków pły ną cych z tych za sad. Wer se ty te
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ozna cza ją coś prze ciw ne go: że na uczy cie le praw dy po win ni
trwać przy praw dzie we wszel kich jej for mach, a ta kże
przy za sa dach tkwią cych u ich pod staw oraz bez po śred nich
wnio skach pły ną cych z tych za sad. Rze czy te nie wąt pli wie są
wy ma ga ne od na uczy cie li w Ko ście le. 

(39) Dru gą rze czą za bro nio ną ty picz nym Na za rej czy kom
by ło ści na nie wło sów (w.5). Wy ra że nie „przez wszyst kie dni
swe go ślu bu odłą cze nia” ozna cza, że ślu by na za rej skie trwa ły
przez okre ślo ny okres – nie któ re by ły na ca łe ży cie, in ne na pe -
wien czas. Ja ko przy kład tych pierw szych mo że my po dać ślu by
na za rej skie (w ka żdym przy pad ku skła da ne naj pierw przez ro -
dzi ców) Sam so na, Sa mu ela i Ja na Chrzci cie la, któ rzy by li Na za -
rej czy ka mi na ca łe ży cie – Na za rej czy ka mi od uro dze nia. Ślu by
na za rej skie zwy kle by ły skła da ne przez do ro słych, i to za wsze
na okre ślo ny czas. Ślub ten nie był przed łu ża ny po za te gra ni -
ce, chy ba że zo stał ze rwa ny i był z te go po wo du od na wia ny
na ca ły okres (w.12). Ślu by na za rej skie na ca łe ży cie wy da ją się
przed sta wiać ślu by grup osób, trwa ją ce przez ca ły czas ich ak -
tyw no ści. Na przy kład na pod sta wie do świad czeń Sam so na Epi -
fa nii wnio sku je my, że Sam son Wie ku Ewan ge lii przed sta wia
przede wszyst kim tych „dru go rzęd nych pro ro ków”, któ rzy
dzia ła li ja ko gwiaz dy ko ścio łów Tia ty ry, Sar des, Fi la del fii i La -
ody cei, w ro li wal czą cych z sek cia rza mi ja ko cie mię żca mi lu du
Pa na. W ten spo sób an ty ty picz ny Sam son w oso bie Klau diu sza
z Tu ry nu za bił an ty ty picz ne go lwa – pa pie stwo – przez oba le -
nie je go rzecz ni ków w te ma cie pa pie skie go ab so lu ty zmu i bał -
wo chwal stwa; w oso bie Be ren ga riu sza z To urs za bił 30 an ty ty -
picz nych Fi li sty nów w spo rze na te mat trans sub stan cja cji; spa -
lił ich po la i roz gro mił ich w ata kach Pio tra Abe lar da na pa pie -
skie za sa dy oraz w de ma sko wa niu przez Pio tra Wal do zła po -
peł nia ne go przez pa pie stwo; wy niósł bra my an ty ty picz nej Ga -
zy przez Mar sy liu sza, Tau le ra, Wy cli fa i Hu sa, zmu sza jąc pa pie -
ża i kar dy na łów do agi ta cji na rzecz re form w XIV i XV wie ku,
co do pro wa dzi ło do trzech sy no dów re for ma tor skich w Pi zie,
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Kon stan cji i Ba zy lei; przez Lu tra, Hub ma ie ra, Zwin glie go, Ser -
we ta, Cran me ra, Brow ne’a, Fo xa, We sleya, Tho ma sa Camp bel -
la i Mil le ra, ini cja to rów dzie się ciu ru chów re for ma cyj nych, ze -
rwał sie dem an ty ty picz nych su ro wych ścię gien – no wych błę -
dów dok try nal nych – któ ry mi sek cia rze pró bo wa li go zwią zać,
ze rwał no we po wro zy – no we błęd ne za rzą dze nia, któ ry mi sek -
cia rze usi ło wa li go zwią zać, a swy mi wła dza mi urzę do wy mi
wy rwał ko łek i przę dzi wo an ty ty picz nych Fi li sty nów – ich wy -
sił ki oba le nia je go re for ma tor skich na uk. W tych 10 re for ma to -
rach zo stał jed nak poj ma ny i zwie dzio ny, po ko na ny przez po -
chleb ców. Wte dy dzia łał z pew ny mi ogra ni cze nia mi, da jąc re li -
gij ne na uki sek cia rzom. Przez anio ła Ko ścio ła La ody cei, po -
cząw szy od ro ku 1874, bu rzy jed nak ko ściel nic two w je go dwóch
fi la rach – od stęp czym ka to li cy zmie i od stęp czym pro te stan ty -
zmie. Wkrót ce, po za koń cze niu się dru giej wal ki an ty ty picz ne -
go Ge de ona oraz po stro fo wa niu Ja na i po je go ścię ciu, an ty ty -
picz na świą ty nia Fi li sty nów po pad nie w cał ko wi tą ru inę, a Po -
słan nik La ody cei za prze sta nie swej dzia łal no ści ja ko pu blicz ny
prze ciw nik sek ciar skich błę dów. 

(40) Po da li śmy to krót kie wy ja śnie nie głów ne go an ty ty picz -
ne go Sam so na, po nie waż po mo że to nam le piej zro zu mieć an -
ty typ dru gie go za ka zu z 4 Moj.6 – nie do pusz cze nie, by brzy twa
prze szła po je go gło wie. Czy ta my, że w przy pad ku Sam so na je -
go si ła tkwi ła we wło sach (Sędz. 16:17). Wło sy Na za rej czy ka są
więc ty pem władz, zdol no ści sług Ko ścio ła. Po nie waż wła dze
an ty ty picz ne go Na za rej czy ka wy ni ka ją z je go urzę du, gło wa
Na za rej czy ka przed sta wia urząd an ty ty picz nych Na za rej czy -
ków, z któ re go wy ni ka ją ich wła dze. Na przy kład, szcze gól ny -
mi wła dza mi urzę du apo stol skie go by ły: peł no moc nic two, na -
tchnie nie, nie omyl ność, za wią zy wa nie i roz wią zy wa nie oraz
udzie la nie da rów Du cha. Do szcze gól nych władz urzę du spe -
cjal nych „dru go rzęd nych pro ro ków” na le ża ło na to miast wy -
stę po wa nie ja ko szcze gól ne oko, usta i rę ka Pa na w za kre sie
na uk na cza sie i dzieł do wy ko na nia za ich dni. Wła dze te wy -
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ni ka ły z ich urzę dów – sym bo licz nych głów. Do pusz cze nie
przez ty picz ne go Na za rej czy ka, by je go wło sy ro sły, przed sta -
wia fakt, że an ty ty picz ni Na za rej czy cy po win ni sta le uży wać
i roz wi jać swe wła dze urzę do we. Do zwo le nie przez ty picz ne go
Na za rej czy ka, by in ni ob cię li je go wło sy, przed sta wia do zwo le -
nie przez an ty ty picz ne go Na za rej czy ka na to, by in ni skło ni li go
do za prze sta nia uży wa nia przez nie go je go urzę do wych władz,
tak jak ob cię cie ich przez nie go sa me go by ło by ty pem za nie cha -
nia uży wa nia przez nie go tych władz. Św. Pa weł, któ ry nie po -
zwo lił na ode bra nie so bie władz apo stol skich, na co wska zu ją
2 List do Ko ryn tian i List do Ga la cjan, jest an ty ty pem Na za rej -
czy ka, któ ry nie po zwo lił, by brzy twa prze szła po je go gło wie.
Wy żej wspo mnia nych dzie się ciu re for ma to rów jest na to miast
ty pem Na za rej czy ka po zwa la ją ce go na ob cię cie swo ich wło -
sów, gdyż po zwo li li na ode bra nie so bie urzę do wych władz
przez sek cia rzy z ich wła snych ru chów. An ty ty picz ne strzy że -
nie ozna cza al bo czę ścio wą nie wier ność, al bo przy naj mniej nie -
dbal stwo (po ka za ne w Sam so nie) w uży wa niu władz an ty ty -
picz ne go Na za rej czy ka. Tyl ko bez po śred nie po le ce nie od Pa -
na mo gło na ka zać to an ty ty picz ne mu Na za rej czy ko wi. Wy rze -
ka jąc się w ob li czu gróźb in kwi zy cji swych na uk, a tym sa mym
swych władz urzę do wych, John We ssel wy da je się być an ty ty -
pem Na za rej czy ka, któ ry ob ciął swe wło sy. Pan jest czę ścią an -
ty ty pu po le ce nia przez Je ho wę ty picz ne mu Na za rej czy ko wi,
by po zwo lił swym wło som ro snąć, gdy przez św. Paw ła i Pio tra
na po mi nał sług Ko ścio ła do wier no ści w uży wa niu ich władz
urzę do wych (1 Kor. 4:1,2; 1 Pio tra 5:1-4), a przez św. Paw ła mó -
wił do Ty mo te usza: „wy ko nuj pra cę ewan ge li sty, peł nij rze tel -
nie słu żbę swo ją”. Je śli za sta no wi my się nad po da ny mi wła śnie
wy ja śnie nia mi na te mat gło wy, wło sów, ich za pusz cza nia i ob -
ci na nia w przy pad ku an ty ty picz ne go Na za rej czy ka, z ła two -
ścią do strze że my ich bi blij ność, lo gi kę i zgod ność z fak ta mi. 

(41) Trze ci za kaz 4 Moj. 6 (w.6-9) za bra niał Na za rej czy kom
ka la nia gło wy przez kon takt z umar ły mi lub prze by wa nie w ich

143Grzesznicy i  Nazarejczycy Wieku Ewangel i i



obec no ści. Po nie waż śmierć sta ła się udzia łem ca łej ludz ko ści
w wy ni ku grze chu Ada ma (Rzym. 5:12), umar li są ty pem grze -
chu i grzesz ni ków (4 Moj. 19:11-22). Tak jak do ty ka nie umar łych
czy ni ło czło wie ka ty picz nie nie czy stym, tak „do ty ka nie” grze chu
i grzesz ni ka, du cho wa spo łecz ność z ni mi, tj. grze sze nie, czy ni
czło wie ka an ty ty picz nie nie czy stym, pla mi i ka la go. Wer se ty
7 i 8 wska zu ją, że kon takt z umar ły mi czy ni czło wie ka bez bo -
żnym, co do wo dzi, że umar li przed sta wia ją grzech i grzesz ni -
ków, a kon takt z ni mi lub prze by wa nie w ich obec no ści jest ty -
pem ak tu grze sze nia. Grzech za wsze plu ga wi: czy ni nas nie czy -
sty mi przed Bo giem. Je go nie czy stość traf nie jest po ka za na przez
nie czy stość umar łych, po nie waż je go re zul ta tem jest śmierć
(Rzym. 6:23; 5:12; 1 Moj. 2:17). Za bro nie nie Na za rej czy ko wi
wcho dze nia w kon takt lub zna le zie nia się w obec no ści umar łych
przed sta wia za tem za kaz Je ho wy ka la nia się grze chem przez
sług Ko ścio ła. Kon takt z umar ły mi przed sta wia bar dziej po wa -
żny grzech niż prze by wa nie w obec no ści umar łych. Ka żdy przy -
zna, że Bóg czy ni to zwłasz cza wo bec sług Ko ścio ła, choć czy ni
to ta kże w od nie sie niu do wszyst kich je go człon ków. Z pew no -
ścią ka żdy też przy zna, że te trzy an ty ty picz ne za ka zy na za rej -
skie (by nie przyj mo wać fał szy wych na uk, za sad ani bez po -
śred nich wnio sków z nich wy ni ka ją cych; by nie re zy gno wać ani
nie po zwa lać in nym od bie rać so bie władz urzę do wych; oraz
by nie ka lać się grze chem) – za wie ra ją wszyst kie za ka zy Bo ga dla
Je go an ty ty picz nych Na za rej czy ków. Po nie waż te trzy za ka zy
obej mu ją wszyst kie przy pad ki, sta no wi to do wód, że na sze zro -
zu mie nie an ty ty picz nych Na za rej czy ków jest pra wi dło we. Nie
ma tu taj żad nej uro jo nej in ter pre ta cji, nie ma ab sur dal nych spe -
ku la cji; przed sta wio ne są tu je dy nie, do przy ję cia przez nas, in -
ter pre ta cje bi blij ne – lo gicz ne i zgod ne z fak ta mi. 

(42) Wer set 6 po ka zu je, że za kaz ty picz ne go ka la nia się
obej mo wał ca ły okres ty picz ne go na za rej stwa. Do wo dzi to, że
za kaz an ty ty picz ne go ka la nia się obej mu je ca ły okres na za rej -
stwa an ty ty picz ne go. Bóg pra gnie mieć czy stych sług. „Bądź -
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cie czy sty mi wy, któ rzy no si cie na czy nia Pań skie” (Iz. 52:11).
Słu dzy Pa na spla mie ni grze chem są prze szko dą w swo bod nym
prze ka zy wa niu Du cha i Sło wa Pa na, na to miast czy ści słu dzy
Pa na ma ją do bry wpływ na Je go spra wę i bło go sła wią tych,
któ rym słu żą (2 Tym. 2:21). Z te go po wo du Bóg po dał ty picz -
ne i an ty ty picz ne za ka zy od no śnie ka la nia się przy umar łych.
Niech słu dzy Ko ścio ła strze gą więc swej wol no ści od za nie -
czysz czeń grze chu. 

(43) W wer se cie 7 Pan po da je szcze gó ły do ty czą ce ty picz -
ne go ska la nia się, któ re zwy kły czło wiek uznał by za krań co we.
One zna la zły się w ty pie dla te go, by po ka zać, że bez wzglę du
na bli skość po kre wień stwa ze zmar ły mi nie mo żna do pu ścić,
by z te go ty tu łu po wsta ła ja ka kol wiek nie czy stość – choć by
z kon tak tu lub prze by wa nia w obec no ści zmar łe go oj ca, mat -
ki, bra ta czy sio stry. To po zor nie krań co we za le ce nie by ło spo -
wo do wa ne an ty ty pem. Du cho we ska la nie bar dzo ła two mo że
po cho dzić bo wiem od umar łe go du cho we go oj ca, mat ki, bra -
ta czy sio stry. Du cho wym umar łym oj cem oczy wi ście nie mo -
że być Bóg ja ko Oj ciec sług praw dy, po nie waż w Nim nie ma
żad ne go grze chu ani ciem no ści. Na szy mi du cho wy mi oj ca mi
Pi smo Świę te na zy wa tych, któ rych Bóg uży wa do do pro wa -
dze nia nas do spło dze nia z Du cha. Dla te go św. Pa weł na zy wa
sie bie oj cem bra ci w Ko ryn cie, Ty mo te usza, Ty tu sa i One zy ma,
po nie waż to on do pro wa dził ich do spło dze nia z Du cha (1 Kor.
4:15; 1 Tym. 1:2; Tyt. 1:4; Fi lem. 10). Zmar ły oj ciec re pre zen tu -
je za tem ko goś ta kie go, kto od wró cił się od Pa na do grze chu.
Ro zu mie my więc, że za kaz dla Na za rej czy ka ka la nia się
przy zmar łym oj cu jest ty pem za ka zu dla słu gi praw dy, któ ry
nie po wi nien po zwo lić, by ten, któ ry do pro wa dził go do spło -
dze nia z Du cha, a te raz du cho wo już nie ży je, miał na nie go ta -
ki wpływ, by po cią gnął go za so bą w grzech. Przez mat kę an -
ty ty picz ne go Na za rej czy ka nie ro zu mie my tu taj obiet nic po -
twier dzo nych przy się gą, po nie waż nie ma w nich żad ne go
grze chu ani ciem no ści. Pi smo Świę te na zy wa du cho wy mi mat -
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ka mi tych, któ rzy roz wi ja ją em brio nal ne no we stwo rze nia
(Gal. 4:19, 27; Iz. 54:1,5,13,17). Ro zu mie my więc, że zmar łe
mat ki an ty ty picz nych Na za rej czy ków to ta cy bra cia, któ rzy
wcze śniej kar mi li ich du cho we ży cie, a póź niej od pa dli. An ty -
ty picz ni Na za rej czy cy nie po win ni ich do ty kać ani prze by wać
w ich obec no ści – nie po win ni po zwo lić, by w swej du cho wej
śmier ci ka la li ich oni lub wcią ga li w grzech. Zmar ły brat przed -
sta wia grze szą ce go człon ka Ma lucz kie go Stad ka, któ ry nie był
szcze gól nym po moc ni kiem dla an ty ty picz ne go Na za rej czy ka;
zmar ła sio stra przed sta wia człon ka Wiel kiej Kom pa nii, któ ry
po padł w grzech (2 Kor. 6:16-18). An ty ty picz ny Na za rej czyk
nie po wi nien po zwa lać ta kim na po cią ga nie go do grze chu.
Nasz Pa stor pod kre ślił zna cze nie tych my śli w ko men ta rzu
Man ny na 17 wrze śnia, do prze czy ta nia któ re go za chę ca my. 

(44) Po wód, dla któ re go ty picz ny Na za rej czyk nie po wi nien
ka lać się przy umar łych, był na stę pu ją cy: „gdyż na je go gło wie
jest po świę ce nie je go Bo ga”, to zna czy po nie waż jest on szcze -
gól nie po świę co ny Bo gu w urzę dzie, któ ry nie do pusz cza na ta -
kie ska la nie. To wła śnie z te go wer se tu oraz wer se tu 9 wy wo dzi -
my po gląd, że gło wa Na za rej czy ka przed sta wia urząd słu gi
praw dy. Urząd an ty ty picz ne go Na za rej czy ka jest szcze gól nie
po świę co ny. Z te go po wo du, do je go po sia da nia i wy ko ny wa -
nia Bóg wy ma ga szcze gól ne go po świę ce nia od oso by go pia stu -
ją cej. Dla te go na je go urzę dzie spo czy wa po świę ce nie je go Bo -
ga; w ten spo sób urząd ten jest przez Bo ga odłą czo ny od grze -
chu do do brych uczyn ków. Nie po wi nien więc być pla mio ny
grze chem, a grzech an ty ty picz ne go Na za rej czy ka na pew no
po ka lał by je go urząd – je go an ty ty picz ną gło wę (w.9). Jest za tem
ko niecz nie nie zbęd ne, by przez ca ły czas spra wo wa nia swe go
urzę du był on świę ty (odłą czo ny) Pa nu dla Je go ce lów, któ re są
świę te i bez grze chu, tak jak w ty pie Na za rej czyk mu siał być
świę ty Pa nu przez wszyst kie dni swe go odłą cze nia. 

(45) Wer set 9 po ka zu je, że Na za rej czyk był by po ka la ny na -
wet przez na głą, nie spo dzie wa ną śmierć w je go obec no ści:
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„Je śli ktoś na gle umrze przy nim [obok nie go] …”. Ta ka na gła
śmierć przed sta wia nie spo dzie wa ne za sko cze nie słu gi praw dy
przez grzech, bez my śle nia o nim. Ta kim grze chem by ło za par -
cie się na sze go Pa na przez Pio tra. Zo stał on po peł nio ny znie -
nac ka, bez na my słu. Piotr zo stał na gle za sko czo ny i ze stra chu
zro bił to, cze go wspo mi na nie ła ma ło mu póź niej ser ce. W ty -
pie ta ka na gła śmierć ka la ła gło wę Na za rej czy ka i wy ma ga ła
od nie go ogo le nia gło wy w dniu oczysz cze nia – siód me go dnia
– na znak te go, że je go na za rej stwo zo sta ło spla mio ne i wy ma -
ga ło oczysz cze nia, za nim mo gło być od no wio ne. Jest to ty pem
fak tu, że słu ga praw dy po wi nien zda wać so bie spra wę z te go,
że na wet bę dąc za sko czo ny grze chem, pla mi swój urząd i tra -
ci pra wo do je go pia sto wa nia, chy ba że oczy ści się i uzy ska
prze ba cze nie ja ko słu ga praw dy. Uzna nie przez nie go fak tu
utra ty urzę du jest po ka za ne w ścię ciu wło sów przez Na za rej -
czy ka, a szcze rość je go pra gnie nia po now ne go wpro wa dze nia
go na urząd jest po twier dzo na przez je go oczysz cze nie się
z grze chu. Do koń cze nie oczysz cze nia wie czo rem siód me go
dnia (4 Moj. 19:19) przed sta wia to, że dzię ki peł nej re for mie an -
ty ty picz ny Na za rej czyk jest uzna wa ny za ży ją ce go przy koń -
cu Ty siąc le cia, ja ko do pro wa dzo na do do sko na ło ści – bez -
grzesz na – isto ta ludz ka. 

(46) By zo bra zo wać myśl, że ja ko po świę co na oso ba jest on
rów nież uzna wa ny za ży ją ce go w ósmym ty siąc let nim dniu
(w tym po czy ta nym cza sie nasz Pan przy pi su je Swo ją za słu gę
za człon ków Swe go Cia ła, któ rzy zgrze szy li po po świę ce niu
i spło dze niu z Du cha – 1 Ja na 2:1, 2), po jed na nie za nie czy stość
Na za rej czy ka mia ło miej sce w ósmym dniu (w.10). By na to -
miast po ka zać, że oczysz czo ny an ty ty picz ny Na za rej czyk przy -
wra ca ny jest na swój urząd w po czy ta nym ósmym ty siąc let nim
dniu, od no wie nie ślu bu ty picz ne go Na za rej czy ka od by wa ło się
ósme go dnia po roz po czę ciu je go oczysz cza nia. Po Dniu Po jed -
na nia ty picz ne ofia ry – by dło, owce, pta ki lub przed nia mą ka
– by ły ofia ro wa ne za le żnie od ró żnych mo żli wo ści ofia ru ją cych
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– bo ga ci przy pro wa dza li by dło (co by ło ty pem do sko na łych
ofiar pod ko niec Wie ku Ty siąc le cia), kla sa śred nia – owce (co
by ło ty pem po świę co nej słu żby świa ta w po ło wie pod źwi -
gnię te go na dro dze re sty tu cji), a bied ni – pta ki lub przed nią
mą kę (co by ło ty pem słu żby tych roz po czy na ją cych po świę ce -
nie w re sty tu cji). Fakt, że ty picz ny Na za rej czyk przy no sił dwie
sy no gar li ce lub dwa mło de go łę bie (w.10) przed sta wia głę bo -
kie sa mo po ni że nie ska la ne go an ty ty picz ne go Na za rej czy ka.
Mu si on bo wiem uwa żać sie bie za naj gor sze go z prze stęp ców,
a to z po wo du je go więk sze go świa tła i ła ski. Ka płan, do któ -
re go on je przy no sił, nie mo że przed sta wiać ni ko go in ne go
prócz na sze go Pa na ja ko na sze go Naj wy ższe go Ka pła na, po -
nie waż tyl ko On do ko nu je po jed na nia za in nych w cza sie Wie -
ku Ewan ge lii – po czy ta nym an ty ty picz nym ósmym dniu. Przy -
nie sie nie dwóch pta ków przez Na za rej czy ka do drzwi przy byt -
ku jest ty pem oka za nia przez an ty ty picz ne go Na za rej czy ka
po ku ty oraz pra gnie nia uzy ska nia prze ba cze nia – uspra wie dli -
wie nia z grze chu. Przy nie sie nie ich przez nie go do ka pła -
na przed sta wia wia rę an ty ty picz ne go Na za rej czy ka w na sze -
go Pa na ja ko je go Naj wy ższe go Ka pła na, do ko nu ją ce go po jed -
na nia za grzech i śmierć. 

(47) Ofia ro wa nie przez ka pła na jed ne go pta ka ja ko ofia rę
za grzech (w.11) przed sta wia udo stęp nie nie Swej ofia ry przez
na sze go Pa na, co za pew nia wy star cza ją cą za słu gę do uzy ska nia
prze ba cze nia dla po ku tu ją ce go i wie rzą ce go słu gi praw dy. Ofia -
ro wa nie przez nie go dru gie go pta ka na ofia rę ca ło pa le nia re pre -
zen tu je fakt, że tak udo stęp nio na ofia ra Pa na jest ob ja wio na ja -
ko god na przy ję cia przez Oj ca na ko rzyść po ku tu ją ce go i wie -
rzą ce go słu gi praw dy. Do ko na nie po jed na nia przez ka pła na dla
Na za rej czy ka jest ty pem przy pi sa nia przez na sze go Pa na Swej
za słu gi, przez co rze czy wi ście po jed nu je On po ku tu ją ce go i wie -
rzą ce go słu gę praw dy. By po ka zać, że po jed na nie obej mu je
w an ty ty pie tyl ko grze chy Ada mo we, znaj du je my stwier dze nie,
że po jed na nie zo sta ło do ko na ne dla ko goś, kto zgrze szył
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przy umar łych – ja ko grzesz nik Ada mo wy. Po świę ce nie przez
ka pła na gło wy Na za rej czy ka w tym – ósmym – dniu przed sta -
wia fakt, że urząd an ty ty picz ne go Na za rej czy ka jest po now nie
dla nie go do stęp ny – że zo sta je on przy wró co ny na swój urząd,
bez uszczerb ku dla nie go. Ta ca ła trans ak cja do brze ilu stru je
mi ło sier dzie i wier ność na sze go Pa na wo bec grze szą ce go, ale po -
ku tu ją ce go i wie rzą ce go słu gi praw dy (Żyd. 2:17), cze go przy -
kład wi dzi my w Je go po stę po wa niu z Apo sto łem Pio trem.

(48) Od no wie nie ślu bu przez Na za rej czy ka (w.12) przed -
sta wia po now ne po świę ce nie się Pa nu przez słu gę praw dy w je -
go urzę dzie. Mu si on od no wić swe po świę ce nie, a ta kże od zy -
skać po zy cję utra co ną przez grzech, i to przy peł nej wier no ści
i gor li wo ści ży cia praw dą oraz wy peł nia jąc obo wiąz ki swe go
urzę du, co jest po ka za ne w tym, że po przed nie dni ślu bu ska -
la ne go Na za rej czy ka nie li czy ły się – po dej mo wał on no wy ślub
na peł ny, wcze śniej usta lo ny przez sie bie okres. Przy nie sie nie
przez nie go rocz ne go ba ra na ja ko ofia rę za wy stęp ki wska zu je
na fakt, że grze szą cy, lecz po ku tu ją cy i wie rzą cy słu ga praw dy
mu si nie tyl ko na pra wić po peł nio ne zło, lecz ta kże wy ko rze nić
ze swe go cha rak te ru złą ce chę lub ce chy, bę dą ce źró dłem te go
grze chu. Jest to mniej lub bar dziej trud ny pro ces, wy ma ga ją cy
czu wa nia, mo dli twy, wal ki i sta łej du cho wej ak tyw no ści, po nie -
waż te złe ce chy są mniej lub bar dziej za ko rze nio ne w uspo so -
bie niu, a dia beł, świat i cia ło prze ciw sta wia ją się wy sił kom ich
usu nię cia. Przy nie sie nie przez nie go ba ra na ja ko ofia rę za wy -
stęp ki jest rów nież ty pem wia ry słu gi praw dy w cha rak ter Chry -
stu sa, któ ry on zo bo wią zu je się na śla do wać. 

(49) Po zo sta ła część roz dzia łu, po cząw szy od wer se tu 13,
po da je wy ma ga nia za ko nu wo bec Na za rej czy ka, gdy je go ślub
zo stał wy peł nio ny. W rze czy wi sto ści, w an ty ty pie rze czy przed -
sta wio ne przez to, co mia ło miej sce w dniu wy peł nie nia ty picz -
ne go ślu bu, ma ją miej sce od po cząt ku słu żby an ty ty picz ne go
Na za rej czy ka. W ty pie Pan umie ścił je pod ko niec, by w an ty ty -

149Grzesznicy i  Nazarejczycy Wieku Ewangel i i



pie po ka zać stop nio wą pra cę, aż do koń ca. Przy naj mniej jed -
na z rze czy do ko ny wa nych w ty pie – spa le nie dłu gich wło sów
Na za rej czy ka pod ofia rą spo koj ną – nie mo gła mieć miej sca
na po cząt ku je go ślu bu, po nie waż je go wło sy nie by ły wte dy
dłu gie ani nie by ły to jesz cze wło sy, któ re uro sły w cza sie na za -
rej stwa. Cza sem Pan przed sta wia ty picz ną rzecz na po cząt ku ty -
picz nej słu żby, by po ka zać skoń czo ny ob raz w an ty ty pie.
Na przy kład, Aaron ubra ny w sza ty pięk no ści i chwa ły
przed swym po świę ce niem i na masz cze niem miał wska zy wać,
że Bóg pa trzy na „rze czy, któ rych nie ma, jak gdy by by ły”, co
czy ni ze wzglę du na to, czym one bę dą. Cza sa mi, jak w obec nym
przy pad ku, Pan za pla no wał pe wien za rys ty picz nej trans ak cji
pod ko niec ty pu, by po ka zać po stęp an ty ty pu aż do koń ca. Z ła -
two ścią za uwa ży my, że tak wła śnie jest, gdy bę dzie my ba dać
po zo sta łą część te go roz dzia łu, któ ry opi su je słu żbę Na za rej -
czy ka i dla Na za rej czy ka w dniu wy peł nie nia je go ślu bu. Ostat -
nie zda nie wer se tu 13 po win no być od da ne na stę pu ją co: „spra -
wi on, że przyj dzie do drzwi przy byt ku”. On nie był tam przy -
pro wa dza ny, lecz uda wał się z wła snej wo li. Tak i w an ty ty pie
an ty ty picz ny Na za rej czyk nie jest zmu sza ny do wy peł nia nia
słu żby swe go urzę du, lecz czy ni to do bro wol nie (1 Pio tra 5:2,3),
po nie waż przy cho dzi on przed Pa na i słu ży Mu przed Je go lu -
dem do bro wol nie i jaw nie. 

(50) Są pew ne po do bień stwa i ró żni ce mię dzy ofia ra mi Na -
za rej czy ka z wer se tów 14-20 a ty mi, skła da ny mi za ka pła nów
przy ich po świę ce niu, po da ny mi w 3 Moj. 8. Jak za uwa ży li śmy
po wy żej, ró żni ce te po zwo li ły nam zro zu mieć an ty ty picz nych
Na za rej czy ków. Fakt, że ty py wie lu ofiar po ka zu ją ofia rę Ko -
ścio ła nie ozna cza, że jest wie le ofiar Ko ścio ła. Po ka zu ją one ró -
żne aspek ty jed nej ofia ry Ko ścio ła, w któ rej ma ją oczy wi ście
udział słu dzy praw dy – an ty ty picz ni Na za rej czy cy. I tak, ofia -
ra za grzech przed sta wia po jed naw czy za rys jed nej ofia ry Ko -
ścio ła; ofia ra ca ło pa le nia –za ma ni fe sto wa nie jej przy ję cia; ofia -
ra spo koj na lub ba ran po świę ce nia – obo wiąz ki przy mie rza,
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ślu by, przyj mo wa ne w po świę ce niu; ofia ry z po kar mów
(śnied ne) i pły nów – to, że ofia ra jest skła da na przez gło sze nie
pro stych i głę bo kich prawd na cza sie; ofia ra ob ra ca nia – sta łość
i uszla chet nia ją cy cha rak ter ofia ry; ofia ra pod no sze nia – wiel -
bie nie Bo ga i Chry stu sa przez skła da nie ofia ry pły ną cej ze
świę tych za let; ofia ry do bro wol ne – spon ta nicz ność ofia ry.
Więk szość aspek tów czę ści ofia ry Ko ścio ła skła da nej przez
sług praw dy jest po ka za na w ty pie w wer se tach 14-20. Na za -
rej czyk przy no sił za tem rocz ne go ba ran ka bez ska zy ja ko ofia -
rę ca ło pa le nia, by po ka zać wia rę an ty ty picz ne go Na za rej czy -
ka w nie ska la ną i peł ną za słu gę Chry stu sa, czy nią cą je go ofia -
rę mo żli wą do przy ję cia przed Bo giem. Przy no sił rocz ną
owiecz kę bez ska zy, by po ka zać ofia rę an ty ty picz ne go Na za -
rej czy ka ja ko część ofia ry Ko ścio ła, do ko nu ją cej po jed na nia
za grzech. Wiek jed ne go ro ku wska zu je na doj rza łość ofia ry an -
ty ty picz ne go Na za rej czy ka, a jej nie ska zi tel ność jest ty pem te -
go, że ofia ra an ty ty picz ne go Na za rej czy ka, przy kry ta za słu gą
Chry stu sa, jest w oczach Bo ga bez ska zy (Żyd. 13:16; 1 Pio tra
2:5). Przy nie sie nie przez ty picz ne go Na za rej czy ka ba ra na bez
ska zy ja ko ofia rę spo koj ną przed sta wia po dej mo wa nie przez
sług praw dy ślu bów, obo wiąz ków przy mie rza, któ re wy peł nia -
ją oni przez wier ną słu żbę w swym urzę dzie. 

(51) Jak za uwa ży li śmy, w prze ci wień stwie do ko sza
przy po świę ca niu ka pła nów (3 Moj. 8:26), w ko szu prza śnych
chle bów przy no szo nych przez Na za rej czy ka nie by ło czy ste -
go prza śne go plac ka. Przy no szo ny przez nie go prza śny chleb
skła dał się z plac ków z przed niej mą ki za czy nio nych oli wą
oraz opłat ków po ma za nych oli wą, któ re wy stę po wa ły też
w ko szu przy po świę ce niu ka pła nów. Jest to ty pem fak tu, że
Na za rej czy cy ja ko ta cy po ja wia ją się na sce nie słu żby po tym,
gdy ja ko Ka pła ni zo sta li po świę ce ni, tj. ja kiś czas po tym, gdy
ich uspra wie dli wio ne czło wie czeń stwo (czy sty prza śny pla -
cek) zo sta ło zło żo ne w ofie rze. Pla cek Na za rej czy ka za czy nio -
ny oli wą przed sta wia to sa mo co po dob ny pla cek przy po -
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świę ce niu ka pła nów – spło dze nie z Du cha, uświę ce nie. Po -
dob nie opła tek Na za rej czy ka re pre zen tu je to sa mo co opła tek
ka pła nów – na dzie ję chwa ły, uwiel bie nia. Ofia ry z po kar mów
i pły nów re pre zen tu ją cześć – słu żbę – i uwiel bie nie. Czci my –
słu ży my Bo gu przez wspie ra nie Je go pla nu; wiel bi my Go, opo -
wia da jąc Je go dzie ła, któ re ob ja wia ją Je go chwa leb ne przy -
mio ty: mą drość, spra wie dli wość, mi łość i moc. In ny mi sło wy,
słu że nie praw dzie i jej gło sze nie to an ty ty picz na ofia ra z po kar -
mów i pły nów, przy czym ofia ry z po kar mów (sta łe) re pre zen -
tu ją głęb sze praw dy, na to miast ofia ry z pły nów (cie kłe) – prost -
sze, płyt sze praw dy. Przy nie sie nie przez Na za rej czy ka ofiar
z po kar mów i pły nów przed sta wia słu że nie i gło sze nie przez
sług praw dy głę bo kich i płyt kich prawd Pa na, przez co czczą
i uwiel bia ją Bo ga. 

(52) Ka płan (w.16), któ ry skła dał ofia ry Na za rej czy ka, re pre -
zen tu je na sze go Pa na ja ko Naj wy ższe go Ka pła na wszyst kich
pod ka pła nów, a więc Naj wy ższe go Ka pła na sług praw dy –
an ty ty picz nych Na za rej czy ków. Ka płan skła da ją cy ofia ry Na -
za rej czy ka jest ty pem na sze go Naj wy ższe go Ka pła na, skła da -
ją ce go ofia ry sług praw dy, przy czym ich współ pra ca z Nim
po ka za na jest w przy nie sie niu ofiar przez Na za rej czy ka, ob ra -
ca niu przez nie go wraz z ka pła nem ugo to wa nej ło pat ki
z umiesz czo ny mi na niej plac kiem i opłat kiem oraz w ob cię ciu
swych wło sów i po ło że niu ich na ogniu, pod ofia rą spo koj ną.
W ja kim zna cze niu Je zus skła da ofia rę sług praw dy? Czy ni to
przez ini cjo wa nie ich ka żde go ofiar ni cze go ak tu, tj. pla nu je ich
ofiar ni cze ak ty, wpro wa dza ich w wa run ki i oko licz no ści wy -
ma ga ją ce ta kich ak tów, oświe ca ich umy sły od no śnie te go, co
i jak ofia ro wać, po bu dza ich no we stwo rze nia do po dej mo wa -
nia ofiar oraz pod trzy mu je ich w ta kim dzia ła niu aż do koń ca.
Na czym po le ga ich współ pra ca z Nim w tej ofie rze? Na od da -
niu Je mu swe go umy słu, ser ca i wszyst kie go, co po sia da ją,
w re ali za cji ak tów ofia ry. Cał ko wi cie błą dzą ci (mię dzy in ny -
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mi Am ra mi ci), któ rzy uwa ża ją, że na szym ofia ro wa niem zaj -
mu je się tyl ko Je zus, bez na szej współ pra cy. Wie le wer se tów,
np. Żyd. 13:16,17; 1 Pio tra 2:5, a ta kże oma wia ny obec nie typ,
do wo dzą cze goś prze ciw ne go. Po nad to, na sze do świad cze nie
do wo dzi cze goś prze ciw ne go, po nie waż z pew no ścią współ -
dzia ła my z Nim w zu ży wa niu wszyst kie go, co po sia da my
w gło sze niu praw dy. Z do świad cze nia wie my, że ja ko ochot -
ni cy, strzel cy, kol por te rzy, roz mów cy, na uczy cie le i ka zno -
dzie je gło si my praw dę, uży wa jąc pod kie run kiem na sze go Pa -
na na sze go ca łe go po świę co ne go czło wie czeń stwa do peł nie -
nia tej słu żby. Uwiel bia my Bo ga za to, że Je zus skła da na sze
ofia ry i że my ma my przy wi lej z Nim w tym współ pra co wać.

(53) Ka płan skła da ją cy ofia rę za grzech Na za rej czy ka (w.16)
jest ty pem te go, że nasz Pan skła da ofia rę sług praw dy ja ko
część ofia ry za grzech Ko ścio ła. Skła da nie przez nie go ca ło pal -
nej ofia ry Na za rej czy ka przed sta wia Bo ga, któ ry przez Pa -
na Je zu sa ob ja wia fakt, że dzię ki za słu dze ofia ry Je zu sa, ofia ry
sług praw dy są mo żli we do przy ję cia przez Bo ga. Ka płan skła -
da ją cy ofia rę spo koj ną Na za rej czy ka (w.17) przed sta wia na sze -
go Pa na umo żli wia ją ce go słu gom praw dy wy peł nia nie obo -
wiąz ków przy mie rza wy ni ka ją cych z ich urzę du – obiet nic
i ślu bów, ja kie zło ży li Pa nu w od nie sie niu do swe go urzę du.
Czy nie nie te go sa me go przez ka pła na z ko szem prza śnych
plac ków jest ty pem fak tu, że nasz Pan umo żli wia wy peł niać te
ślu by słu gom praw dy ja ko no wym stwo rze niom w uświę ce niu
oraz w na dziei chwa ły. Zło że nie przez ka pła na ofia ry z po kar -
mów i pły nów wraz z ofia rą spo koj ną przed sta wia fakt, że
nasz Pan, ja ko Naj wy ższy Ka płan, umo żli wia słu gom praw dy
po zna nie i ogła sza nie praw dy na cza sie w jej głę bo kich i płyt -
kich za ry sach.

(54) Zgo le nie wło sów przez Na za rej czy ka (w.18) by ło
przy go to wa niem do umiesz cze nia ich w ogniu, pod ofia rą
spo koj ną, w ce lu uła twie nia jej spa le nia. Jak wy ka za li śmy
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po wy żej, wło sy Na za rej czy ka przed sta wia ją wła dze urzę do -
we sług praw dy. Wła dze te są oczy wi ście uży wa ne od chwi -
li ich otrzy ma nia aż do koń ca słu żby, w ce lu uła twie nia wy -
peł nia nia urzę do wych obo wiąz ków sług praw dy – pa le nia
ofia ry spo koj nej, co jest po ka za ne przez spa le nie wło sów
w ogniu pod ofia rą spo koj ną. W ty pie wło sy nie mo gły być
ścię te na po cząt ku ślu bu Na za rej czy ka z dwóch po wo dów
po da nych po wy żej, a ta kże dla te go, iż sta no wi ło by to po -
gwał ce nie je go ślu bu. Je ho wa jed nak mą drze za pla no wał
typ tak, by nie na ru sza jąc wy mo gów je go ślu bu, po ka zać an -
ty ty picz ne pa le nie wło sów przez ca ły okres słu żby an ty ty -
picz ne go Na za rej czy ka. Po le cił ścię cie i spa le nie wło sów
pod ofia rą spo koj ną po wy ga śnię ciu okre su ślu bu, uży wa jąc
za sa dy stop nio we go dzia ła nia aż do koń ca, tak by typ i an -
ty typ po zo sta wa ły w har mo nii ze so bą, bez szko dy dla ty pu.
Ogo le nie gło wy przez Na za rej czy ka przy bra mie przy byt ku
jest ty pem fak tu, że słu dzy praw dy pu blicz nie, przed lu -
dem Pa na, czy nią swe urzę do we wła dze do stęp ny mi do wy -
peł nia nia obo wiąz ków, ja kie przy ję li, przyj mu jąc urząd da -
ny im przez Pa na.

(55) Wer se ty 19 i 20 opi su ją ofia rę ob ra ca nia: wer set 19
po ka zu je w niej ro lę Na za rej czy ka, a wer set 20 – ro lę ka pła -
na. Ło pat ka ba ra na jest oczy wi ście czę ścią jed nej z je go
przed nich nóg. Gdy by wy mie nio no ło pat kę isto ty ludz kiej,
zwią zek ten su ge ro wał by jej ra mię i rę kę. W sym bo lach Bi -
blii ra mię re pre zen tu je moc, a rę ka – słu żbę. Go to wa na ło -
pat ka ba ra na z ofia ry spo koj nej przed sta wia za tem ak tyw -
ną słu żbę słu gi praw dy. Ta ką słu żbę ma on sta le wy ko ny wać
(ob ra cać) przed Pa nem – tak dłu go, jak dłu go trwa je go po -
słu ga. Na tej ło pat ce umiesz cza no prza śny pla cek i opła tek
ja ko sym bol te go, że ta ak tyw na słu żba, sta le wy ko ny wa -
na przed Pa nem, jest słu żbą no we go stwo rze nia, w uświę -
ce niu oraz w na dziei chwa ły – chwa ły uwiel bie nia. To, że
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ofia ra ob ra ca nia by ła skła da na w ty pie po ob cię ciu wło sów
Na za rej czy ka do sko na le zga dza się z an ty ty pem, po nie waż
słu dzy praw dy naj pierw za czy na ją uży wać swych urzę do -
wych władz (ob ci na ją wło sy i pa lą je pod ofia rą spo koj ną),
za nim mo gą ofia ro wać cią głą słu żbę (ofia rę ob ra ca nia).

(56) Nie tyl ko Na za rej czyk ob ra cał ofia rę ob ra ca nia, czy -
nił to ta kże ka płan (w.20). Ten po dwój ny udział był mo żli wy
przez pod ło że nie przez ka pła na swych rąk pod rę ce Na za rej -
czy ka, pod trzy mu jąc, wzmac nia jąc i kon tro lu jąc go w cza sie
ob ra ca nia. Wie my, że wła śnie tak by ło w an ty ty pie i dla te go
są dzi my, że mia ło to miej sce w ty pie. Jest to po ka za ne w nie -
co in nym sym bo lu, przez na sze go Pa na trzy ma ją ce go w Swej
pra wej rę ce sie dem gwiazd (Obj. 1:16,20; 2:1). W ten spo sób
nasz Pan, ja ko Naj wy ższy Ka płan, po ma gał, pod trzy my wał,
wzmac niał i kon tro lo wał Apo sto łów oraz nie któ rych „dru go -
rzęd nych pro ro ków” ja ko Swe spe cjal ne usta, rę kę i oko
w sto sow nych okre sach Ko ścio ła. Mo stek (któ ry za wie ra or -
ga ny do od dy cha nia), uży wa ny do ob ra ca nia, re pre zen tu je
in te lek tu al ne zdol no ści sług praw dy, w któ rych znaj du je się
Sło wo Bo że – tchnie nie Pa na. Udo (błęd nie prze tłu ma czo ne
ja ko ło pat ka), uży wa ne do pod no sze nia, re pre zen tu je ich zdol -
no ści ser ca, w któ rym znaj du ją się za le ty Du cha, po nie waż
sto py, no gi i uda sym bo li zu ją w Bi blii po stę po wa nie, cha rak -
te ry stycz ne ce chy. Ob ra ca nie przez ka pła na i Na za rej czy ka
przed sta wia cią głe uży wa nie in te lek tu al nych zdol no ści sług
praw dy w słu żbie Pa na; pod no sze nie uda przed sta wia za tem
pod wy ższa nie łask sług praw dy wo bec Bo ga, w słu żbie przy -
no szą cej Mu chwa łę. Gdy mo wa jest o tym, że go to wa na ło -
pat ka, pla cek i opła tek na le żą do ka pła na, po ka za ny jest
w tym fakt, że Pan Je zus od czu wa przy jem ność i od bie ra słu -
żbę z po tę żnych dzieł praw dy do ko ny wa nych przez an ty ty -
picz nych Na za rej czy ków w ich uświę ce niu Du cha oraz na -
dziei uwiel bie nia. Otrzy ma nie przez ka pła na most ka ob ra ca -
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nia jest ty pem otrzy ma nia przez na sze go Pa na, dla ce lów
pro wa dze nia Je go słu żby, in te lek tu al nych zdol no ści an ty ty -
picz nych Na za rej czy ków, by nie prze rwa nie pro wa dzić pra -
cę na rzecz Bo skie go pla nu. Gdy mo wa jest o tym, że ka płan
otrzy mał udo pod no sze nia, po ka za ny jest w tym fakt, że nasz
Pan otrzy mu je cześć i uwiel bie nie (pod no sze nie) przez za le -
ty ser ca i po stę po wa nie an ty ty picz nych Na za rej czy ków –
przez ła ski Du cha prze ja wia ne w do brych uczyn kach.

(57) Stwier dze nie (w.20), że po tem Na za rej czyk mo że pić wi -
no, nie jest ty pem my śli, że po za koń cze niu słu żby an ty ty picz -
ni Na za rej czy cy mo gą przyj mo wać fał szy we na uki. Zwra ca ono
uwa gę na fakt, że oso ba, któ ra za koń czy ła po wy ższą słu żbę,
nie jest już Na za rej czy kiem, lecz zwy kłym Izra eli tą. Z te go po -
wo du nie mo że ona być ty pem an ty ty picz ne go Na za rej czy ka
po wy peł nie niu je go urzę du – nie mo że być na przy kład ty pem
św. Paw ła i Pio tra po opusz cze niu przez nich zie mi. In ny istot -
ny aspekt po ka za ny jest w wer se cie 21 w sfor mu ło wa niu „nie -
za le żnie od te go, na co go po za tym stać”. Ozna cza to, że to, co
jest po wie dzia ne o nim po wy żej, by ło mi ni mum, ja kie po wi nien
zło żyć w ofie rze – że je śli jest w sta nie, po wi nien ofia ro wać wię -
cej. Ro zu mie my, iż ozna cza to, że mia ły być stop nie roz wo ju an -
ty ty picz nych Na za rej czy ków. Do świad cze nie do wo dzi oczy -
wi ście, że tak jest. Apo sto ło wie ja ko kla sa, z wy jąt kiem One go
Słu gi, by li naj więk szy mi z an ty ty picz nych Na za rej czy ków; an -
ty ty picz ni Na za rej czy cy płci mę skiej są więk si niż an ty ty picz ni
Na za rej czy cy płci żeń skiej. Po nad to, w ka żdej kla sie an ty ty -
picz nych Na za rej czy ków jed nych by ło stać na więk szą słu żbę
niż in nych. Św. Pa weł nie wąt pli wie był naj więk szym z apo stol -
skich an ty ty picz nych Na za rej czy ków, tak jak nasz Pa stor był naj -
więk szym ze szcze gól nych rzecz ni ków, któ rzy by li „dru go rzęd -
ny mi pro ro ka mi”. Cho dzi więc o to, że nie któ rzy mie li być w sta -
nie ofia ro wać wię cej, po nie waż ich słu żba mia ła przy no sić więk -
sze efek ty, mia ła do ko nać wię cej. Ta myśl jest ta kże ty pem fak -
tu, że Pan awan su je Swych sług pro por cjo nal nie do te go, „na co
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ich stać” lub uj mu jąc to ina czej: pro por cjo nal nie do wy ko rzy sty -
wa nia przez nich ich „grzyw ny” w Je go słu żbie.

(58) Wer se ty 22-27 po da ją nam wska zów kę do my śli na sze -
go roz dzia łu, a te po ka za ne w ty pie w tych wer se tach przez Pa -
na są na praw dę wspa nia łe. Je ho wa po le cił przez Mo jże sza, by
Aaron i je go sy no wie uży wa li słów z wer se tów 24-26 ja ko bło -
go sła wień stwa dla Izra ela, tak jak Je zus ja ko Wy ko naw ca Bo ga
po le cił so bie ja ko Naj wy ższe mu Ka pła no wi oraz Swe mu Cia łu,
szcze gól nie słu gom praw dy ja ko pod ka pła nom, udzie lić bło go -
sła wień stwa an ty ty picz ne mu Izra elo wi. Tak jak w przy pad ku
bło go sła wieństw z 3 Moj. 9:22,23, bło go sła wień stwo to z pew no -
ścią by ło udzie lo ne przez pod nie sie nie rąk w kie run ku Izra ela.
Tak czy ina czej, an ty ty picz ne bło go sła wień stwo udzie la ne jest
przez an ty ty picz ne rę ce, wy cią gnię te w kie run ku an ty ty picz ne -
go Izra ela, tj. słu żba (rę ce), wy ko ny wa na przez Chry stu sa i Ko -
ściół, udzie la po trój ne go bło go sła wień stwa, tak jak w ty pie. Ka -
żda z trzech czę ści te go bło go sła wień stwa by ła po dwój na, i to
z bar dzo słusz nych po wo dów. W ja ki spo sób an ty ty picz ni Na -
za rej czy cy bło go sła wią lu dzi? (1) Ja ko na rzę dzia Je ho wy (a)
przez po ku tę pro wa dzi li tych, któ rzy się do te go nada wa li, z an -
ty ty picz ne go Obo zu w kie run ku bra my an ty ty picz ne go Dzie -
dziń ca, a ta kże (b) pod trzy my wa li ich w ta kiej po sta wie po ku -
ty. (2) Ja ko na rzę dzia Je ho wy (a) pro wa dzi li ich do wia ry
w Chry stu sa (przez bra mę), do uspra wie dli wie nia (an ty ty picz -
ne go Dzie dziń ca) oraz (b) przez an ty ty picz ny Dzie dzi niec,
udzie la jąc im wie dzy o na ukach sku pia ją cych się na ofia rach
za grzech (an ty ty picz nym mie dzia nym Oł ta rzu) oraz po ma ga -
jąc im w oczysz cza niu się wo dą Sło wa (an ty ty picz na Umy wal -
nia). (3) Ja ko przed sta wi cie le Je ho wy (a) pro wa dzi li ich przez po -
świę ce nie i spło dze nie z Du cha do an ty ty picz nej Świąt ni cy i (b)
oświe ca li ich tam wie dzą przy an ty ty picz nym Świecz ni ku,
wzmac nia li ich ła ską przy an ty ty picz nym Sto le oraz czy ni li ich
owoc ny mi w słu żbie przy an ty ty picz nym zło tym Oł ta rzu, aż za -
koń czy li oni swą ofia rę pod dru gą za sło ną. Słu dzy praw dy, ja -
ko przed sta wi cie le Je ho wy, w szcze gól ny spo sób bło go sła wi li ty -
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mi trze ma ro dza ja mi po dwój nych bło go sła wieństw tych Izra eli -
tów, któ rzy by li w sta nie je ode brać.

(59) Po tym stwier dze niu rze czy wi stych fak tów – an ty ty -
pów, za cy tuj my i w na wia sach w krót ko ści wy ja śnij my bło go -
sła wień stwo Aaro no we, któ re – jak się prze ko na my – jest ty pem
udzie la nia ta kich fak tów, czy li bło go sła wieństw. Zau wa ża my
przy oka zji, że wy ja śnie nie to do wo dzi, iż bło go sła wień stwo to
nie ma żad ne go związ ku z trój cą, jak utrzy mu je ko ściół no mi -
nal ny. „Niech ci bło go sła wi Pan [niech Je ho wa udzie li ci po ku -
ty przez na szą słu żbę], a nie chaj cię strze że [za cho wa cię w po -
sta wie re for my przed po ku sa mi po wro tu do grze chu]; niech
roz ja śni Pan ob li cze swo je nad to bą [niech Je ho wa udzie li ci
tym cza so we go uspra wie dli wie nia przez na szą słu żbę, uśmie cha -
jąc się do cie bie po jed na nym ob li czem], a niech ci mi ło ściw
bę dzie [przez udzie le nie ci po zna nia wszyst kich prawd zwią za -
nych z uspra wie dli wie niem oraz po ma ga nie ci w mi ło wa niu
i prak ty ko wa niu spra wie dli wo ści, a nie na wi dze niu i po rzu ca niu
nie go dzi wo ści]; niech ob ró ci Pan twarz swo ją ku to bie [niech
Pan udzie li ci ła ski na ła skę, tzn. wy so kie go po wo ła nia na two -
je uspra wie dli wio ne ludz kie wszyst ko, któ re go po przed nio ci
udzie lił], a niech ci da po kój [do bro dziej stwo Du cha w ła sce,
wie dzy i owoc no ści w słu żbie]”. Pan zre ali zo wał oczy wi ście te
bło go sła wień stwa dla an ty ty picz ne go Izra ela, szcze gól nie przez
sług praw dy. Udzie la jąc tych bło go sła wieństw przez swą słu żbę
Sło wem, ci słu dzy praw dy od ci snę li imię [cha rak ter] Bo ga na an -
ty ty picz nym Izra elu, i w ten spo sób Je ho wa mu bło go sła wił
(w.27). Niech dro gi an ty ty picz ny Izra el chwa li na sze go Bo ga
za zre ali zo wa nie wo bec nie go an ty ty pu bło go sła wień stwa Aaro -
no we go! Niech mi łu je i ce ni wciąż wier nych an ty ty picz nych
Na za rej czy ków, przez któ rych udzie lił On te go an ty ty picz ne go
bło go sła wień stwa. Dro dzy an ty ty picz ni bra cia Na za rej czy cy,
słu żmy wier nie an ty ty picz ne mu Izra elo wi z wy cią gnię ty mi rę -
ka mi – na szą słu żbą – bło go sła wiąc mu ja ko na rzę dzia Je ho wy,
w ten spo sób od ci ska jąc na nim Je go cha rak ter, ja ko wy raz Je -
go naj więk sze go bło go sła wień stwa! 
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PY TA NIA
(1) Ja kie roz dzia ły 4 Mo jże szo wej zo sta ły już wy ja śnio ne, a ja kie

bę dą wy ja śnio ne obec nie i z ja kie go punk tu wi dze nia? Jak mo że my
trak to wać po zo sta łą część 4 Mo jże szo wej? Cze go ty pem są nie któ re
de ski na ro żne i słu py świąt ni cy naj święt szej? Ja kie za le żno ści wy stę -
pu ją w an ty ty pie? W czym po mo że zba da nie 4 i 5 Mo jże szo wej? 

(2) Kto jest ty picz nie przed sta wio ny w 4 Moj. 5:1-4? – po każ to dla
ka żdej kla sy. Co jest po ka za ne w usu nię ciu nie czy stych z obo zu
i dla cze go na le ży to czy nić? Co przed sta wia oka za nie przez Izra el po -
słu szeń stwa te mu po le ce niu?

(3) Co jest po ka za ne w w. 5-10? Ja kie czte ry rze czy mia ły miej sce
w ty pie za czy nie nie zła? Co przed sta wia ka żda z tych czte rech rze -
czy? W ja kich przy pad kach nie po win no się czy nić wy zna nia czło -
wie ko wi?

(4) Co przed sta wia na pra wia nie zła wo bec Bo ga i ka pła na? Co na -
sza re for ma przy no si Bo gu i Chry stu so wi? Co re pre zen tu je przy nie sie -
nie ba ra na do ka pła na oraz ofia ro wa nie go przez nie go dla po jed na nia?

(5) Ile ró żnych rze czy wy mie nio nych w w.9 na le ża ło do ka pła na?
Cze go ty pem jest sie dem ro dza jów ofiar? Co by ło ofia rą pod no sze -
nia w ty pie i an ty ty pie? Co jesz cze jest w Bi blii na zy wa ne ofia ra mi
pod no sze nia? Co re pre zen tu ją te wszyst kie ro dza je? 

(6) Co jest po ka za ne w w. 11-31? Opisz pró by prak ty ko wa ne
przez po gan oraz w śre dnio wiecz nym chrze ści jań stwie. Dla kon tra -
stu, opisz je dy ną pró bę bi blij ną. Co umo żli wi nam jej an ty typ? 

(7) Jak bę dzie my ana li zo wać w. 11-31? Ko go re pre zen tu ją mąż,
żo na, ka płan oraz pró ba z 4 Moj. 5: 11-31? Wy mień i obal trzy za rzu -
ty wo bec tej in ter pre ta cji. 

(8) Ja kie oko licz no ści przed sta wia ją w. 12-14? Ko go przed sta wia -
ją win na i nie win na ko bie ta? Gdzie i jak opi sa ne są an ty ty py? Cze go
nie przed sta wia, a co przed sta wia fakt, że mąż nie znał praw dzi we go
sta nu wi ny żo ny? Cze go ty pem jest duch za zdro ści ogar nia ją cy mę ża? 

(9) Co przed sta wia przy pro wa dze nie żo ny przez mę ża do ka pła -
na i dla cze go do nie go? Cze go ty pem jest ofia ra, przy nie sie nie jej przez
mę ża oraz to, że by ła nią 

1
/10 efy mą ki? Ja ka by ła an ty ty picz na ofia ra

śnied na Ko ścio łów gre ko ka to lic kie go, rzym sko ka to lic kie go, lu te rań skie -
go, re for mo wa ne go i bap ty stycz ne go oraz Ko ścio ła praw dzi we go? 

(10) Co mię dzy in ny mi przed sta wia ją oli wa i ka dzi dło? – uza sad -
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nij. Dla cze go na ofie rze śnied nej nie by ło oli wy ani ka dzi dła? Wy ja -
śnij słusz ność te go w an ty ty pie i po daj sto sow ną ilu stra cję. Ja kie dwa
zna cze nia mia ła ofia ra śnied na? 

(11) Co ozna cza ło w ty pie i an ty ty pie przy pro wa dze nie ko bie ty
bli sko przed Pa na? Po daj trzy przy kła dy z hi sto rii Ko ścio ła, w któ -
rych wi dać ten an ty typ. Ja kie in ne sy tu acje i oko licz no ści ce chu ją te
sa me ogól ne ele men ty?

(12) Skąd po cho dzi ła świę ta wo da i jak mo żna to udo wod nić? Co
ona przed sta wia i jak mo żna to udo wod nić? Ko go re pre zen tu je gli -
nia ne na czy nie? – po daj kil ka na zwisk. Cze go ty pem jest proch z pod -
ło gi przy byt ku i co przed sta wia zmie sza nie go z wo dą w na czy niu?

(13) Dla cze go po wtó rzo ny jest fakt po sta wie nia ko bie ty przed Pa -
nem? Co sym bo li zu je od kry cie i przy kry cie gło wy i jak mo żna to udo -
wod nić? Co przed sta wia od kry cie gło wy przez ko bie tę? Co wy ni ka
z te go dla an ty ty picz nej win nej i nie win nej ko bie ty? Co po twier dza
tę in ter pre ta cję?

(14) W ja kich dwóch funk cjach wy stę po wa ła ofia ra śnied -
na i na co wska zu je po ło że nie jej na rę kach ko bie ty przed wła ści wą
pró bą? Po daj czte ry ilu stra cje. Dla cze go mu sia ło to tak wy glą dać?

(15) Co ozna cza trzy ma nie przez ka pła na gli nia ne go na czy nia
w je go rę ku? Po daj i wy ja śnij wer set, któ ry mię dzy in ny mi o tym mó -
wi. Ja kie in ne za sto so wa nia czy ni Pan z sied miu gwiazd? 

(16) Co w od nie sie niu do ko bie ty po ka zu ją w.19-22? Ja ka jest ró -
żni ca mię dzy w.19 a w.20-22? Na co zga dza ła się ona przez za przy -
się że nie i cze go ty pem są szcze gó ły tej przy się gi? Po daj kil ka przy -
kła dów an ty ty picz nych rze czy za war tych w przy się dze w od nie sie -
niu do no mi nal nych i Ko ścio ła praw dzi we go.

(17) Jak wy pi cie wo dy mia ło wpły nąć na ko bie tę nie win ną i win -
ną? Ko go i cze go mia ło do ty czyć prze kleń stwo? Z ja kich dwóch czę -
ści skła da ło się głów ne prze kleń stwo? Cze go ty pem jest nie do zna nie
żad nej szko dy ani bó lu przez ko bie tę nie win ną? – po każ to na przy -
kła dzie do świad czeń Pa ru zji i Epi fa nii.

(18) Czym jest sym bo licz ne cu dzo łó stwo i ko go ozna cza ją „kró -
lo wie zie mi”? Co przed sta wia spuch nię ty brzuch? – wy ja śnij bi blij -
nie sto sow ność te go ob ra zu. W ja ki spo sób żo łą dek sym bo li zu je na -
uki i jak do cho dzi do sym bo licz ne go puch nię cia?

(19) Jak wy glą da ło to w przy pad ku Ko ścio łów ka to lic kie go, lu te -
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rań skie go i epi sko pal ne go, ja ko ilu stra cji puch nię cia brzu cha? 
(20) Co by ło dru gą czę ścią głów ne go prze kleń stwa i co wte dy sta -

wa ło się nie mo żli wie? Co re pre zen tu je cho dze nie, cho dze nie w po -
zy cji wy pro sto wa nej i uty ka nie – po każ to na pod sta wie Bi blii? Co
przed sta wia skur czo ne udo i ko go ono ce chu je? Na przy kła dzie Hu -
sa, po każ skur czo ne udo i spuch nię ty brzuch Ko ścio ła ka to lic kie go.

(21) Opisz przy kład spuch nię te go brzu cha i skur czo ne go uda
Ko ścio ła re for mo wa ne go na pod sta wie hi sto rii Ser we ta. Kto był je go
szcze gól nym wro giem i ja kie dwie pró by pod jął, by go znisz czyć? 

(22) W ja kiej księ dze pi sał ka płan – co w niej pi sał i co na stęp nie
ro bił z atra men tem? Co to po ka zy wa ło ko bie cie? Cze go ty pem jest
księ ga, pi sa nie i zmy wa nie atra men tu do wo dy? W ja kiej księ dze
szcze gól nie znaj du je my ta kie prze kleń stwa? Co w tym wzglę dzie ob -
ser wu je my w Pa ru zji i Epi fa nii?

(23) Co przed sta wia po da nie przez ka pła na wo dy do wy pi cia
i prze mie nie nie się jej w gorz ką wo dę? 

(24) Co ka płan naj pierw ro bił z ofia rą śnied ną, przed po da niem
ko bie cie wo dy do wy pi cia, i cze go to jest ty pem? Ja ki fakt nie prze -
szka dza w tym Pa nu – po twierdź to bi blij nie? Jak jest po ka za ne czy -
nie nie te go przez na sze go Pa na dłu go i wła ści wie? Co na stęp nie ka -
płan ro bił z ofia rą śnied ną i co to przed sta wia? Kie dy te dwie an ty -
ty picz ne rze czy mia ły miej sce w sto sun ku do pró by?

(25) Cze go ty pem jest peł na garść ofia ry śnied nej oraz wzię cie i ofia -
ro wa nie jej przez ka pła na na oł ta rzu? Cze go ty pem jest ofia ro wa nie te -
go ja ko per fum? Kto współ pra co wał z na szym Pa nem w tej słu żbie?

(26) Co przed sta wia wy pi cie wo dy przez ko bie tę? Przy po mnij an -
ty ty py spuch nię te go brzu cha i skur czo ne go uda. Ja kie by ły w ty pie
i an ty ty pie dwie czę ści dru go rzęd ne go prze kleń stwa? Kto jest an ty -
ty pem krew nych? – po daj ilu stra cje an ty ty pu w od nie sie niu do krew -
nych Ko ścio łów ka to lic kie go, epi sko pal ne go i pre zbi te riań skie go.

(27) Przed ja ki mi for ma mi zła Pan ustrzegł nie win ną ko bie tę
w ty pie i an ty ty pie? Ja kie go bło go sła wień stwa udzie lił jej w ty pie i an -
ty ty pie? – po daj przy kła dy z Pa ru zji i Epi fa nii. Co wi dzi my te raz
w sek tach Wiel kiej Kom pa nii?

(28) Dla ko go ele men ty tej pró by by ły obo wiąz ko we w ty pie i an ty -
ty pie? Co w ty pie i an ty ty pie spo ty ka ło mę ża wy peł nia ją ce go to pra wo
oraz nie win ną i win ną ko bie tę? Co Pi smo Świę te i hi sto ria Ko ścio ła mó -
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wi o wy peł nia niu przez na sze go Pa na te go an ty ty picz ne go pra wa? Co
Pi smo Świę te i hi sto ria Ko ścio ła po da je o wy peł nia niu te go pra wa przez
Ko ściół? Co hi sto ria mó wi o wy peł nia niu te go pra wa przez wszyst kie ko -
ścio ły de no mi na cyj ne i wszyst kie sek ty Wiel kiej Kom pa nii?

(29) Ja ką myśl po twier dza na sza ana li za 4 Moj. 1-5; 26 i co na pod sta -
wie tych roz dzia łów oraz Żyd. 3 i 4 mo że my są dzić o po zo sta łej czę ści
4 Mo jże szo wej? Jak mo żna scha rak te ry zo wać po wy ższe in ter pre ta cje i co
w kon tra ście z ni mi zdra dza ją in ter pre ta cje i po czy na nia Le wi tów? 

(30) Co re pre zen tu je fakt przy le ga nia do sie bie słu pa świąt ni cy
naj święt szej, bę dą ce go ty pem Ob ja wie nia, oraz de ski przed sta wia ją -
cej 4 Mo jże szo wą? Po każ to w re la cjach mię dzy po ko le nia mi, w ma -
łżeń skim związ ku wier no ści i nie wier no ści oraz w sied miu anio łach.

(31) Ko go ty pem są Na za rej czy cy? Co do wo dzi, że przed sta wia -
ją oni szcze gól ne, po świę co ne jed nost ki? Ja ka ich ofia ra do wo dzi, że
ma ją oni udział w po jed ny wa niu za grzech? Ja ki za rys tej ofia ry do -
wo dzi, iż przed sta wia ją oni tyl ko część Ko ścio ła? Ja ka rzecz, nie -
obec na w ich ofie rze, do wo dzi, iż nie przed sta wia ją oni jed no stek ży -
ją cych w Ty siąc le ciu? Ja ka rzecz, nie obec na w ich ofie rze, i ja kie rze -
czy w niej za war te do wo dzą, że są oni ty pem jed no stek, któ rych
szcze gól na dzia łal ność za czy na się ja kiś czas po roz po czę ciu się ich
ka płań stwa? Po daj ilu stra cje.

(32) Co po ka zu je w.2 i ko go przed sta wia ją Na za rej czy cy płci mę -
skiej? Ko go przed sta wia ją Na za rej czy cy płci żeń skiej? Ja ki jest po wód
ró żni cy mię dzy ty mi dwo ma ro dza ja mi an ty ty picz nych Na za rej czy -
ków? Co zna czy sło wo Na za rej czyk? Jak prze kład A.R.V. tłu ma czy
część w.2? Co ozna cza zwy kły ślub, a co ślub szcze gól ny?

(33) Ja cy Na za rej czy cy nie są wspo mnia ni ni gdzie po za w.2 i co
ten typ po twier dza? Dla cze go po zo sta ła część roz dzia łu od no si się
wy łącz nie do Na za rej czy ków płci mę skiej? Ja ką na ukę po zo sta ła
część te go roz dzia łu po da je w od nie sie niu do Na za rej czy ków płci
żeń skiej – co na to wska zu je i ja kie ma to zna cze nie dla an ty ty pu?

(34) Ja kie trzy rze czy by ły za bro nio ne ty picz nym Na za rej czy -
kom? Co ten za kaz ozna cza w an ty ty pie? Ja kie jest stresz cze nie
pierw sze go za ka zu? Cze go nie przed sta wia, a co przed sta wia win ny
krzew z w.4 i dla cze go? Dla cze go jej pro duk ty są za bro nio ne słu gom
praw dy i do cze go za kaz ten po wi nien ich skło nić?

(35) Gdzie są po da ne szcze gó ły te go za ka zu – ile ich jest i co po -
twier dza ją one ja ko typ? Jak tych sie dem szcze gó łów jest po dzie lo -
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nych i ja kie są czte ry pierw sze? W ja kich sym bo licz nych zna cze -
niach uży wa ne jest w Bi blii wi no? Ja kie jest je go do bre zna cze nie? –
po daj bi blij ne do wo dy. Ja kie jest je go złe zna cze nie? – po daj bi blij ne
do wo dy. Co ozna cza ją wi no i moc ny na pój z w.3? – udo wod nij to
na pod sta wie rów no le głych wer se tów. Po daj kil ka przy kła dów ka to -
lic kich i pro te stanc kich błę dów etycz nych. Z czym są zwią za ne an -
ty ty picz ny ocet z wi na oraz z moc ne go na po ju? Co i dla cze go re pre -
zen tu je ocet z wi na? Co i dla cze go re pre zen tu je ocet z moc ne go na -
po ju? Po daj kil ka przy kła dów an ty ty picz ne go octu z wi na Ko ścio ła
ka to lic kie go oraz octu z moc ne go na po ju pro te stan tów.

(36) Cze go sfał szo wa niem są te czte ry za bro nio ne rze czy w an ty -
ty pie? – po daj wer set na to wska zu ją cy. Co mo żna po wie dzieć o sto -
sow no ści za bro nie nia tych czte rech an ty ty pów i ja kie by ły by kon se -
kwen cje zła ma nia te go za ka zu? Kto po wi nien ich uni kać? – po daj kil -
ka ilu stra cji do wo dzą cych, że Pan za bra nia słu gom praw dy przy swa -
jać so bie te czte ry ro dza je błęd nych na uk. Co mo żna po wie dzieć
o tych in ter pre ta cjach?

(37) Ja kie są ostat nie trzy za bro nio ne rze czy? Co i dla cze go re pre -
zen tu ją wi no gro na? Ja kie an ty ty picz ne wi no gro no zro dzi ło ca łe mnó -
stwo dok try nal nych, etycz nych, zbi ja ją cych i na pra wia ją cych błę -
dów Ba bi lo nu? Ja kie an ty ty picz ne wi no gro no zro dzi ło błę dy od no -
śnie au to ra Pię ciok się gu?

(38) Co przed sta wia ją su szo ne wi no gro na? – po daj ilu stra cję. Co
przed sta wia ją świe że wi no gro na? – po daj ilu stra cję. Co i dla cze go
przed sta wia sok z wi no gron? Co na uczy cie le praw dy nie po win ni ro -
bić z an ty ty picz ny mi świe ży mi i su szo ny mi wi no gro na mi oraz so -
kiem z wi no gron? Pod su muj an ty ty picz ne na uki w.3 i 4 oraz wnio -
ski z nich pły ną ce.

(39) Ja ka by ła dru ga rzecz za bro nio na Na za rej czy kom? Co ozna cza
wy ra że nie „przez wszyst kie dni swe go ślu bu odłą cze nia”? – opisz oby -
dwa ro dza je. Co wy da ją się przed sta wiać ślu by na za rej skie na ca łe ży -
cie? Po daj głów ne przy kła dy do świad czeń Sam so na Wie ku Ewan ge lii.

(40) Dla cze go wpro wa dzi li śmy do te go roz dzia łu typ Sam so na?
Cze go do wia du je my się z nie go od no śnie an ty ty pu wło sów Na za rej -
czy ka? Co i dla cze go przed sta wia gło wa Na za rej czy ka? Po każ to
na przy kła dzie władz Apo sto łów i spe cjal nych „dru go rzęd nych pro -
ro ków”. Co przed sta wia do pusz cze nie przez Na za rej czy ka, by je go
wło sy ro sły? Cze go ty pem by ło by do zwo le nie, by on sam lub in ni ob -
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cię li je go wło sy? W ja ki spo sób św. Pa weł nie po zwo lił in nym ob ciąć
swych an ty ty picz nych wło sów? W ja ki spo sób dzie się ciu przy wód -
ców z dzie się ciu ru chów re for ma tor skich po zwo li ło na ob cię cie
swych wło sów? Co ozna cza an ty ty picz ne strzy że nie w przy pad ku
sług praw dy i kie dy je dy nie mo żna na to do pu ścić? Kto ob ciął swe an -
ty ty picz ne wło sy? Po daj kil ka an ty ty pów za ka zu Je ho wy od no śnie
ob ci na nia wło sów Na za rej czy ka. Jak mo że my oce nić wy ja śnie nie
dru gie go na za rej skie go za ka zu?

(41) Ja ki był trze ci za kaz? Cze go ty pem są umar li? – uza sad nij. Co
jest po ka za ne w do ty ka niu umar łych przez Na za rej czy ka? Jak po -
twier dza ją to w.7 i 8? Ja ki jest zwią zek mię dzy grze chem a śmier cią?
– uza sad nij bi blij nie. Co przed sta wia za bro nie nie Na za rej czy ko wi
ska la nia się przy umar łych? – po każ ró żni cę mię dzy kon tak tem
z umar ły mi a prze by wa niem w ich obec no ści. Co obej mu ją te trzy an -
ty ty picz ne za ka zy na za rej skie? Co fakt ten do wo dzi w od nie sie niu
do na szych wy ja śnień?

(42) Ja ki okres obej mo wał trze ci za kaz w ty pie i an ty ty pie? Dla -
cze go Bóg pra gnie czy stych sług praw dy? Jak po win no to wpły wać
na sług praw dy?

(43) Co zwy kły czło wiek mógł by są dzić o szcze gó łach z w.7 i dla -
cze go zna la zły się one w ty pie? Czym by ło spo wo do wa ne to ty picz -
ne krań co we za le ce nie? Kto nie jest, a kto jest an ty ty picz nym umar -
łym oj cem, mat ką, bra tem i sio strą? – uza sad nij ka żdy przy pa dek.
Cze go ty pem jest ka la nie się przez Na za rej czy ka przy zmar łym oj cu,
mat ce, bra cie i sio strze? Po daj ko men tarz man ny do ty czą cy te ma tu
te go an ty ty pu.

(44) Dla cze go Na za rej czyk nie po wi nien ka lać się przy umar -
łych? Co w.7 i 9 uczą na te mat an ty ty pu gło wy Na za rej czy ka? Ja ki jest
cha rak ter urzę du słu gi praw dy – cze go i dla cze go od nie go wy ma ga?

(45) Na wet przez co Na za rej czyk był by po ka la ny i co ta ka śmierć
przed sta wia? – po daj przy kład. Co i kie dy ta ka śmierć wy ma ga ła
od Na za rej czy ka? Cze go to jest ty pem? Kie dy na stę po wa ło do koń -
cze nie ty picz ne go oczysz cze nia i co to przed sta wia?

(46) Cze go ty pem jest do ko na nie przez ka pła na po jed na nia
za Na za rej czy ka ósme go dnia? Cze go ty pem jest od no wie nie przez
nie go swe go ślu bu ósme go dnia? Ja kie by ły trzy po zio my ofiar przy -
no szo nych przez Izra eli tów i cze go by ły one ty pem? Co przed sta wia
przy nie sie nie przez Na za rej czy ka pta ków na ofia rę? Ko go przed sta -
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wiał ka płan? – uza sad nij. Cze go ty pem jest przy nie sie nie przez Na -
za rej czy ka tych ofiar do drzwi przy byt ku oraz do ka pła na?

(47) Co przed sta wia ofia ro wa nie przez ka pła na jed ne go pta ka
na ofia rę za grzech, a dru gie go – na ofia rę ca ło pa le nia? Cze go ty pem
jest do ko na nie przez ka pła na po jed na nia dla Na za rej czy ka? W ja ki
spo sób po ka za no w tym po jed na nie za grze chy Ada mo we? Co
przed sta wia po świę ce nie przez ka pła na gło wy Na za rej czy ka
w ósmym dniu? Co ta ca ła trans ak cja ilu stru je?

(48) Co przed sta wia od no wie nie ślu bu przez Na za rej czy ka? Co
jest po ka za ne w tym, że po przed nie dni ślu bu nie li czy ły się? Na co
wska zu je przy nie sie nie przez Na za rej czy ka ba ra na ja ko ofia ry za wy -
stęp ki – co z te go wy ni ka i dla cze go? Cze go jesz cze ty pem jest przy -
nie sie nie przez nie go ba ra na?

(49) Cze go do ty czy po zo sta ła część roz dzia łu? Od ja kie go cza -
su wy peł nia ne są te an ty ty picz ne rze czy? Dla cze go typ wy ma gał,
by mia ły one miej sce w dniu wy peł nie nia ślu bu – po wo łaj się
na spa le nie wło sów Na za rej czy ka? Omów Aaro na w sza tach pięk -
no ści i chwa ły ja ko przy kład nie zwy kłe go ty picz ne go punk tu wi -
dze nia Je ho wy. Co za uwa ży my, ba da jąc po zo sta łą część roz dzia łu
opi su ją ce go Na za rej czy ka w dniu wy peł nie nia je go ślu bu? Jak po -
win no być od da ne ostat nie zda nie w.13 i co z te go wy ni ka dla ty -
pu i an ty ty pu?

(50) Co po zwo li ło nam zro zu mieć an ty ty picz nych Na za rej czy -
ków? Cze go nie po ka zu ją, a co po ka zu ją licz ne ty py ofia ry Ko ścio ła?
Wy mień sie dem ro dza jów ty picz nych ofiar i wy ja śnij je w od nie sie -
niu do sied miu za ry sów jed nej ofia ry Ko ścio ła. Co po ka zu ją w.14-20
w od nie sie niu do ofia ry an ty ty picz ne go Na za rej czy ka? Po daj ofia ry
Na za rej czy ka i wy ja śnij ich an ty ty picz ne szcze gó ły w od nie sie niu
do ba ran ka, owiecz ki i ba ra na.

(51) Ja ka by ła za war tość ko sza w 3 Moj. 8:26 w kon tra ście do ko -
sza Na za rej czy ka? Cze go ty pem jest wy stę pu ją ca ró żni ca? Co przed -
sta wia ją je go pla cek i opła tek? Co i w ja ki spo sób re pre zen tu ją ofia -
ry z po kar mów (śnied ne) i pły nów? Co przed sta wia przy nie sie nie ich
przez Na za rej czy ka? 

(52) Ko go re pre zen tu je ka płan skła da ją cy ofia ry i jak jest po ka za -
na współ pra ca Na za rej czy ka? W ja kim zna cze niu Je zus skła da ich
ofia ry? Na czym po le ga ich współ pra ca? Ja ki błąd jest po peł nia ny,
szcze gól nie przez Am ra mi tów? Po daj do wo dy z Bi blii i do świad cze nia.
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(53) Cze go ty pem jest skła da nie przez ka pła na ofia ry za grzech
Na za rej czy ka – je go ofia ry ca ło pal nej – spo koj nej – ko sza prza śnych
plac ków – ofia ry z po kar mów i pły nów? 

(54) Dla cze go Na za rej czyk go lił swo je wło sy? Co przed sta wia ją
je go wło sy? Dla cze go wło sy nie mo gły być ścię te na po cząt ku ślu bu?
Co jest po ka za ne w pa le niu ich w ogniu pod ofia rą spo koj ną – kie -
dy ten an ty typ się roz po czy nał i jak dłu go trwał? Cze go ty pem jest
ogo le nie gło wy przy bra mie przy byt ku?

(55) Co jest opi sa ne ko lej no w w.19 i 20? Co i w ja ki spo sób re pre -
zen tu je ło pat ka? Cze go ty pem jest ob ra ca nie przez Na za rej czy ka ło -
pat ki przed Pa nem, i to z prza śnym plac kiem i opłat kiem? Wy ja śnij
sto sow ność an ty ty pu w po sta ci ob ra ca nia ofia ry po ogo le niu wło sów.

(56) Kto jesz cze uczest ni czył w skła da niu ofia ry ob ra ca nia i jak to
praw do po dob nie wy glą da ło? Co ka płan czy nił dla Na za rej czy ka
i cze go to jest ty pem? Ja ki in ny sym bol su ge ru je tę sa mą myśl? Co
i dla cze go re pre zen tu je mo stek? Co i dla cze go re pre zen tu je udo?
Co i dla cze go przed sta wia ob ra ca nie most ka i pod no sze nie uda?
Cze go ty pem jest prze ka za nie ka pła no wi ło pat ki, plac ka i opłat ka
oraz most ka ob ra ca nia i uda pod no sze nia?

(57) Cze go ty pem nie jest stwier dze nie w.20, że po tem Na za rej -
czyk mo że pić wi no i na co zwra ca ono uwa gę? Co ozna cza sfor mu -
ło wa nie „nie za le żnie od te go, na co go po za tym stać”? Na co to
wska zu je w od nie sie niu do klas i jed no stek? – po daj przy kła dy. Ja -
ka in na myśl wy ni ka z te go dla an ty ty pu? 

(58) Co po da ją w.22-27? Wy ja śnij w ty pie i an ty ty pie po le ce nia
przez Mo jże sza dla Aaro na i je go sy nów, by bło go sła wi li. Ja ki wnio -
sek na le ży wy cią gnąć z 3 Moj. 9:22,23 co do uży wa nia rąk w ce lu
udzie le nia ty picz ne go i an ty ty picz ne go bło go sła wień stwa? Z ilu czę -
ści i pod czę ści skła da się to bło go sła wień stwo? Ja kich trzech dzieł bło -
go sła wie nia an ty ty picz ni Na za rej czy cy do ko nu ją wo bec an ty ty picz -
ne go Izra ela? Ja kie by ły dwie czę ści ka żde go z nich?

(59) Za cy tuj bło go sła wień stwo Aaro no we i wy ja śnij krót ko ka żdą
z je go trzech czę ści, by po ka zać te trzy dzie ła bło go sła wie nia, ka żde
po dzie lo ne na dwie pod czę ści. Co słu dzy praw dy od ci snę li na Izra -
elu, udzie la jąc tych trzech po dwój nych bło go sła wieństw? Do cze go
roz wa ża nia te po win ny po bu dzić an ty ty picz ny Izra el i an ty ty picz -
nych Na za rej czy ków?

166 Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego



ROZ DZIAŁ IV

OFIA RY KSIĄ ŻĄT WIE KU EWAN GE LII
4 Moj. 7:1-29

ICH WSPÓL NE OFIA RY – OFIA RY AN TY TY PICZ NE GO NA CHSZO NA – AN TY TY -

PICZ NE GO NE TA NA ELA – AN TY TY PICZ NE GO ELIA BA – PY TA NIA BE RE AŃ SKIE

JED NYM z naj dłu ższych roz dzia łów Bi blii jest 4 Moj. 7, któ -
ry pra gnie my wy ja śnić w tym i w na stęp nych trzech roz dzia -

łach. Wspo mnie li śmy już ogól ni ko wo, ko go przed sta wia dwu -
na stu ksią żąt Izra ela – tych, któ rzy za mie ni li dwa na ście ru -
chów Ma lucz kie go Stad ka w dwa na ście de no mi na cji chrze -
ści jań stwa. Ogól nie mó wiąc, an ty ty pa mi dwu na stu ksią żąt
z 4 Moj. 1 i 7 są więc sek ciar scy wo dzo wie. Dal sza ana li za, po -
bło go sła wio na przez oświe ca ją cą ła skę Pa na, po zwo li ła nam
jed nak do strzec bar dziej do kład nie, ja ki mi oso ba mi są ci an ty -
ty picz ni ksią żę ta. Na pod sta wie te go, co 4 Moj. 7 mó wi o nich
z punk tu wi dze nia ko zła, ja kie go ka żdy z nich przy no sił
na ofia rę za grzech (w.16,22,28 itd.), wnio sku je my, że: (1) na le -
że li oni do tych, któ rzy sta no wi li kla sę Chry stu sa, oraz (2)
do tych, któ rzy utra ci li swe ko ro ny; dla te go w 4 Moj. 1 (i nie tyl -
ko) są od ró żnie ni od Aaro na, ty pu kla sy Chry stu sa.

(2) Lecz ktoś mo że za py tać: je śli na le że li oni do tych, któ -
rzy utra ci li ko ro ny, w ja ki spo sób mo gą być w ogó le po ka za -
ni ja ko ma ją cy udział w ofie rze za grzech Wie ku Ewan ge lii?
Na to bar dzo oczy wi ste py ta nie udzie la my na stę pu ją cej od -
po wie dzi: Wszyst kie no we stwo rze nia – za cho wu ją ce ko ro ny
czy utra cju sze ko ron – do cza su po stę po wa nia z Wiel ką Kom -
pa nią ja ko kla są, tj. aż do ro ku 1917, kie dy to no we stwo rze -
nia utra cju szy ko ron za czę ły być usu wa ne z an ty ty picz nej
Świąt ni cy, znaj do wa ły się w an ty ty picz nej Świąt ni cy ja ko
część ka płań stwa i są tak po ka za ne w ob ra zie przy byt ku, gdy
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nie ma po wo du, by od ró żniać je od za cho wu ją cych ko ro ny.
Do pie ro gdy wy stę pu je ja kiś szcze gól ny po wód od ró żnie nia
ich od Ka pła nów ja ko za cho wu ją cych ko ro ny, są oni po ka zy -
wa ni ja ko znaj du ją cy się po za an ty ty picz ną Świąt ni cą i już nie
przez ka pła nów, tak jak ma to miej sce w obec nym roz dzia le,
w przy pad ku dwu na stu ksią żąt. Wszy scy przy po mi na my so -
bie, jak nasz Pa stor wie lo krot nie zwra cał nam uwa gę na fakt,
że za je go dni nie by ło Wiel kiej Kom pa nii ja ko ta kiej i że
wszyst kie no we stwo rze nia znaj do wa ły się w Świąt ni cy, ja ko
część an ty ty picz ne go Aaro na. An ty ty picz ne na uki te go roz -
dzia łu na te mat dwu na stu ksią żąt Wie ku Ewan ge lii, przy no -
szą cych an ty ty picz ne go ko zła na ofia rę za grzech, do wo dzą,
że ten po gląd na sze go Pa sto ra był pra wi dło wy. Dla cze go?
Po nie waż w cza sie Wie ku Ewan ge lii Ko zioł Pań ski oraz ci,
któ rzy póź niej sta li się Ko złem Aza ze la, są w ty pie na zwa ni
ko zła mi na ofia ry za grzech (3 Moj. 16:5). Na to miast z punk -
tu wi dze nia skoń czo ne go ob ra zu tyl ko Ko zioł Pań ski rze czy -
wi ście zo stał w peł ni ofia ro wa ny ja ko ofia ra za grzech. Za tem
przed ro kiem 1917 wszy scy utra cju sze ko ron mie li udział
w je go ofia ro wa niu, a więc ja ko no we stwo rze nia by li czę ścią
an ty ty picz ne go Aaro na, któ ry sam ofia ru je Ko zła Pań skie go.
Wi dzi my więc, że utra cju sze ko ron by li czę ścią an ty ty picz ne -
go Aaro na aż do ro ku 1917, kie dy to ja ko no we stwo rze nia za -
czę li być usu wa ni z an ty ty picz nej Świąt ni cy na an ty ty picz ny
Dzie dzi niec, pod czas gdy ich czło wie czeń stwo by ło wy pro -
wa dza ne z Dzie dziń ca i od da wa ne czło wie ko wi na to ob ra ne -
mu. Z punk tu wi dze nia ob ra zu Wie ku Ewan ge lii wi dzi my
więc, że dwu na stu ksią żąt, przy no szą cych ko zła na ofia rę
za grzech, re pre zen tu je: (1) oso by z Wie ku Ewan ge lii, (2) któ -
re ma ją udział w ofie rze za grzech, (3) któ re są trak to wa ne ja -
ko od ręb ne od kla sy Chry stu sa i (4) któ re mu szą być no wy -
mi stwo rze nia mi, po nie waż tyl ko one przy no szą ofia rę
za grzech. In ny mi sło wy, dla ce lów Wie ku Ewan ge lii dwu na -
stu ksią żąt re pre zen tu je dwa na ście grup jed no stek, któ re stra -
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ci ły ko ro ny i z te go po wo du w rze czy wi sto ści są człon ka mi
Wiel kiej Kom pa nii, tj. ty mi, któ rzy wy pa czy li ru chy Ma lucz -
kie go Stad ka, za mie nia jąc je w sek ciar skie de no mi na cje.

(3) Kil ka ty picz nych i an ty ty picz nych ilu stra cji po zwo li nam
le piej zro zu mieć tę myśl. Zwra ca li śmy już uwa gę na fakt, że gdy
Abra ham i Lot wy stę po wa li ra zem w ja kiej kol wiek bi blij nej
trans ak cji, Abra ham re pre zen tu je Ma lucz kie Stad ko, a Lot –
Wiel ką Kom pa nię. Jak pa mię ta my, pa ste rze Abra ha ma i Lo ta
kłó ci li się, aż w koń cu ich pa no wie mu sie li się roz stać (1 Moj.
13:5-12). Pa ste rze Abra ha ma re pre zen tu ją na uczy cie li Ma lucz -
kie go Stad ka, a pa ste rze Lo ta – na uczy cie li Wiel kiej Kom pa nii.
Kłót nia przed sta wia spo ry na te mat praw dy mię dzy na uczy cie -
la mi Ma lucz kie go Stad ka i Wiel kiej Kom pa nii. Po dob nie Iza ak
re pre zen tu je Ma lucz kie Stad ko, a Fi li sty ni – sek cia rzy (1 Moj.
26:14-21). Pa ste rze Iza aka i pa ste rze Fi li sty nów ta kże się kłó ci -
li. Re pre zen tu je to fakt, że na uczy cie le Ma lucz kie go Stad ka
i sek ciar scy wo dzo wie, któ ry mi naj czę ściej by li człon ko wie
Wiel kiej Kom pa nii, pro wa dzi li spo ry na te mat praw dy. Spo ry
te pro wa dzi ły do wy pa cza nia ru chów Ma lucz kie go Stad ka
w sek ty, tak jak pa ste rze Abra ha ma i Iza aka po zo sta wi li te ren
dla pa ste rzy Lo ta i Fi li sty nów. Bar dzo wie le fak tów z hi sto rii Ko -
ścio ła wska zu je na to an ty ty picz ne wy peł nie nie. Po ka że my to
na pod sta wie kil ku zna mien nych przy kła dów. Ariusz (na uczy -
ciel Ma lucz kie go Stad ka) ze swy mi współ pra cow ni ka mi oraz
Ata na zy (na uczy ciel Wiel kiej Kom pa nii) ze swy mi współ pra -
cow ni ka mi pro wa dzi li spór na te mat dok try ny o oso bie Chry -
stu sa i Je go po kre wień stwa z Oj cem. W wy ni ku te go sek ciar -
stwo gre ko ka to lic kie do ko na ło wy raź ne go zwro tu w kie run ku
do gma tu o trój cy. Be ren ga riusz z To urs (na uczy ciel Ma lucz kie -
go Stad ka) wraz ze swy mi współ pra cow ni ka mi oraz Lan franc
(na uczy ciel Wiel kiej Kom pa nii) wraz ze swy mi współ pra cow -
ni ka mi pro wa dzi li spór na te mat Wie cze rzy Pań skiej, w wy ni -
ku cze go sek ciar stwo rzym sko ka to lic kie zwró ci ło się w kie run -
ku trans sub stan cja cji. Nie co póź niej Abe lard (na uczy ciel Ma -
lucz kie go Stad ka) i je go współ pra cow ni cy oraz Ber nard (na -



172 Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego

uczy ciel Wiel kiej Kom pa nii) i je go współ pra cow ni cy spie ra li
się na te mat związ ku mię dzy wia rą a wie dzą, w wy ni ku cze go
ka to li cyzm rzym ski stał się orę dow ni kiem głęb sze go sek ciar -
stwa w za bo bon nej wie rze, w od ró żnie niu od wia ry opar tej
na zro zu mie niu. W ka żdym przy pad ku pa ste rze Ma lucz kie go
Stad ka by li prze ga nia ni, a pa ste rze Wiel kiej Kom pa nii utrzy my -
wa li to, co wy da wa ło im się być na gro dą za zwy cię ską wal kę:
Abra ham i je go pa ste rze do sta li ska li ste wy ży ny, Lot i je go pa -
ste rze – zie lo ne rów ni ny, lecz ich te re ny roz cią ga ły się w kie run -
ku So do my. Pa ste rze Iza aka zo sta wi li stud nie Esek [sprzecz ka]
i Syt na [zwa da] w rę kach pa ste rzy fi li styń skich. W tych ob ra -
zach, tak jak w 4 Moj. 1 i 7, ci, któ rzy re pre zen tu ją na uczy cie li
Wiel kiej Kom pa nii, nie są uwzględ nie ni w pa ster zach Abra ha -
ma i Iza aka, lecz są po ka za ni w ob cych im oso bach. Dzie je się
tak w ce lu po ka za nia ró żni cy mię dzy ni mi. Gdy by o nią nie cho -
dzi ło, nie po ka zy wa no by żad nej ró żni cy. Gdy w ob ra zie Aaro -
na nie cho dzi o roz ró żnie nie, są w nim po ka za ni za rów no za -
cho wu ją cy, jak i tra cą cy ko ro ny.

(4) Oma wia jąc tę kwe stię, pra gnie my po dać kil ka przy kła -
dów – Kal wi na, Men no i So cy na – by do wieść, że nie by li oni
człon ka mi Ma lucz kie go Stad ka w ty pach Ja ku ba i Aaro na, lecz
w ty pie dwu na stu ksią żąt. Jest to praw dą, po nie waż ka żdy
z nich po ma gał w za mie nia niu od po wied nich de no mi na cji
w sek ty. I tak, Kal win za mie nił w sek tę ruch Zwin glie go, czy -
niąc z nie go ko ściół re for mo wa ny, pre zbi te riań ski; Men no za -
mie nił ruch Hub ma ie ra w sek tę Ko ścio ła bap ty stów; na to miast
So cyn za mie nił w sek tę ruch Ser we ta, czy niąc z nie go Ko ściół
uni ta riań ski. Tak więc ci trzej są po ka za ni w ty pie w trzech
z dwu na stu ksią żąt Izra ela, a nie w Ja ku bie spła dza ją cym
swych sy nów ani w Aaro nie przy li cze niu Izra eli tów. W naj lep -
szym ra zie po win ni śmy ich za tem uwa żać za człon ków Wiel -
kiej Kom pa nii, a w przy pad ku So cy na, któ ry od rzu cił okup,
mo że my wąt pić, czy jest on na wet w Wiel kiej Kom pa nii.

(5) Po wy żej po da li śmy na sze ar gu men ty dla po glą du, że
an ty ty pem dwu na stu ksią żąt dwu na stu po ko leń Izra ela, opi -
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sa nych w 4 Moj. 1 i 7, jest dwa na ście grup no wych stwo rzeń,
bę dą cych utra cju sza mi ko ron (w rze czy wi sto ści na le żą cy mi
do Wiel kiej Kom pa nii). Za tem an ty ty pem ofiar dwu na stu ksią -
żąt, opi sa nych w 4 Moj. 7, są rze czy ofia ro wa ne Pa nu przez
dwa na ście grup wo dzów Wiel kiej Kom pa nii, po jed nej gru pie
dla ka żdej z dwu na stu de no mi na cji chrze ści jań stwa. Po tych
uwa gach wstęp nych przy stę pu je my obec nie do omó wie nia
szcze gó łów przed sta wio nych w tym dłu gim i in te re su ją cym
roz dzia le pa mię ta jąc, że roz wa ża my an ty typ te go roz dzia łu
na Wiek Ewan ge lii, a nie na Epi fa nię czy Ty siąc le cie. Na sze po -
przed nie roz wa ża nia w 4 Mo jże szo wej rów nież od no si ły się
do an ty ty pów Wie ku Ewan ge lii. 

(6) Jak pa mię ta my, wer set 1 od nie śli śmy do Epi fa nii ja ko
do wód na to, że za nim wo zy okre su Epi fa nii mia ły być prze -
ka za ne Le wi tom Epi fa nii (E 5, roz. III), ca łe Ma lucz kie Stad ko
mia ło być po pie czę to wa ne na czo le. Ja ko do wo du uży li śmy
w tym ce lu wy ra że nia: „w dniu, w któ rym Mo jżesz w peł ni wy -
sta wił przy by tek … ofia ro wa li ksią żę ta”. Uwa ża my ten do wód
za pra wi dło wy. Ten fakt bu dzi jed nak kil ka py tań: (1) Je że li
dniem z te go wer se tu jest Epi fa nia, w ja ki spo sób mo żna od -
nieść ten frag ment do Wie ku Ewan ge lii? (2) Je śli od nie sie my go
do Wie ku Ewan ge lii, w ja ki spo sób wy ra że nie w peł ni wy sta wił
przy by tek mo że być praw dzi we przed Epi fa nią? Bio rąc
pod uwa gę na szą wy żej wspo mnia ną me to dę przed sta wia nia
do wo dów, są to oczy wi ste py ta nia, lecz mo żna na nie udzie lić
za do wa la ją cych od po wie dzi, w har mo nii z na szym wy żej
wspo mnia nym po glą dem. Od po wia da jąc na pierw sze py ta nie,
stwier dza my: tak jak na sze wcze śniej sze roz wa ża nia (obej mu -
ją ce 4 Moj. 1-6 oraz 26) po twier dza ją po trój ne za sto so wa nie –
na Dzień Ewan ge lii, Dzień Epi fa nii oraz Dzień Ty siąc le cia –
ana li zo wa nych tam kwe stii, tak w po zo sta łej czę ści 4 Mo jże szo -
wej obo wią zu je ta sa ma za sa da – jest ona ty picz ną hi sto rią
tych trzech okre sów. Ob raz przy byt ku wy ma ga, by te trzy za -
sto so wa nia by ły praw dzi we, a wy peł nio ne fak ty dwóch z nich
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po twier dza ją to sa mo. Jak zo sta nie wy ka za ne w tym roz dzia -
le, wy peł ni ły się nie tyl ko an ty ty py Wie ku Ewan ge lii te go roz -
dzia łu, lecz ta kże część ich za sto so wań na Epi fa nię. Za tem ob -
raz przy byt ku po twier dza się ja ko pra wi dło wy dzię ki cał ko wi -
te mu wy peł nie niu się jed ne go za sto so wa nia i czę ścio we mu
wy peł nie niu się dru gie go. Ale to wła śnie ten fakt pod kre śla
zna cze nie dru gie go py ta nia, po nie waż na pierw szy rzut oka je -
go za sto so wa nie na Epi fa nię wy da je się prze czyć mo żli wo ści
od nie sie nia tych słów do Wie ku Ewan ge lii, z uwa gi na wy ra -
że nie „w peł ni wy sta wił przy by tek”.

(7) Ko rzyst ne bę dzie, je śli w tym miej scu przy po mni my
so bie przy sło wie, że „kto do brze roz ró żnia, ten do brze uczy”
– do brze roz bie ra Sło wo praw dy (2 Tym. 2:15). Na stę pu ją ce
roz ró żnie nie wy ja śni tę spra wę: (1) w dniu Pięć dzie siąt ni cy
ca ły Ko ściół Wie ku Ewan ge lii był wy sta wio ny tym cza so wo
i re pre zen ta tyw nie; (2) do 16 wrze śnia 1914 ca ły Ko ściół zo stał
wy sta wio ny tym cza so wo i in dy wi du al nie; (3) do Ty siąc le cia
ca ły Ko ściół zo sta nie wy sta wio ny nie zmien nie i in dy wi du al -
nie. Kil ka wy ja śnień po mo że na świe tlić te my śli. Pod ter mi -
nem tym cza so wo ro zu mie my prób nie. W dniu Pięć dzie siąt ni -
cy Ko ściół oczy wi ście zo stał wy sta wio ny prób nie. Nie by ło
wte dy pew ne, czy ci, któ rzy sta li się wów czas czę ścią Ko ścio -
ła, w nim po zo sta ną. Dla te go Ko ściół był wy sta wio ny w nich
tym cza so wo. Ta sa ma za sa da do ty czy Ko ścio ła od 16 wrze śnia
1914, kie dy Epi fa nia po raz pierw szy za czę ła za cho dzić na Pa -
ru zję: ci, wów czas przy ję ci do za rod ko we go Ko ścio ła, oraz ci,
już się w nim znaj du ją cy, by li na pró bie – by li czę ścią Ko ścio -
ła tyl ko tym cza so wo, nie nie zmien nie. Ko ściół był wy sta wio -
ny w dniu Pięć dzie siąt ni cy nie tyl ko tym cza so wo, lecz ta kże
re pre zen ta tyw nie, tj. bra cia w gór nym po ko ju, przez spło dze -
nie z Du cha, sta li się Ko ścio łem nie tyl ko tym cza so wo, lecz
i re pre zen ta tyw nie, po nie waż z Bo skie go punk tu wi dze nia
w tam tym cza sie re pre zen to wa li ca ły Ko ściół. To wła śnie z te -
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go po wo du typ po jed na nia przez naj wy ższe go ka pła na, skła -
da ją ce go w ofie rze ko zła Pań skie go, przed sta wia na sze go Pa -
na ofia ru ją ce go Bo gu ca ły Ko ściół w dniu Pięć dzie siąt ni cy
(Żyd. 7:27). To wła śnie z te go po wo du św. Pa weł mó wi o Nim
po Je go wnie bo wstą pie niu, że za nim usiadł po pra wi cy Bo ga,
oczy ścił na sze [ca łe go Ko ścio ła] grze chy (Żyd. 1:3; 10:14). Za -
tem w dniu Pięć dzie siąt ni cy bra cia w gór nym po ko ju re pre -
zen to wa li ca ły Ko ściół. To wła śnie dla te go stwier dzi li śmy po -
wy żej, że w dniu Pięć dzie siąt ni cy ca ły Ko ściół zo stał wy sta -
wio ny tym cza so wo i re pre zen ta tyw nie.

(8) W dniu Pięć dzie siąt ni cy ca ły Ko ściół zo stał wy sta wio ny
tym cza so wo i re pre zen ta tyw nie, na to miast na po cząt ku Epi fa -
nii – tym cza so wo i in dy wi du al nie (już nie re pre zen ta tyw nie),
tzn. że do 16 wrze śnia 1914 ro ku zo sta ła zna le zio na peł na licz -
ba 144 000 tych, któ rzy sta no wią i na za wsze bę dą sta no wić Cia -
ło Chry stu sa. Do te go dnia w Cie le zna la zły się za tem wszyst -
kie jed nost ki, któ re mia ły na le żeć do 144 000. Ktoś mógł by jed -
nak za py tać: je śli do te go dnia zo sta ło po zy ska ne ca łe Cia ło
Chry stu sa i nikt z nich z tej stro ny za sło ny od tej po ry nie
upad nie, jak mo żna jesz cze mó wić o nich ja ko o tym cza so -
wych w Cie le? Od po wia da my, że wie dza Bo ga o tym, że oka -
żą się wier ni, nie uczy ni ła ich upad ku nie mo żli wym. Tak jak Je -
zus Chry stus (o któ rym Oj ciec wie dział, że bę dzie wier ny aż
do śmier ci, a mi mo to upa dek nie był dla Nie go nie mo żli wy)
mógł upaść, lecz był tak wier ny, że nie upadł, tak od 16 wrze -
śnia 1914 ro ku jest z jed nost ka mi po tej stro nie za sło ny w Cie -
le Chry stu sa. Mo gli by oka zać się nie wier ni i w ten spo sób
upaść, gdy by chcie li, lecz po stę pu ją i bę dą po stę po wać tak
wier nie, że nie upad ną. To, że nie upad ną, nie jest wy ni kiem
wie dzy Bo ga o tym: to wie dza Bo ga o tym jest wy ni kiem te go,
że nie upad ną, po nie waż gdy by kto kol wiek z nich upadł, Bóg
prze wi dział by to ja ko wy nik ich po stę po wa nia. Tak więc
do po cząt ku Epi fa nii po zy ska ny zo stał ca ły Ko ściół, a po nie waż
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jed nost ki po tej stro nie za sło ny, do da ne do tych po za za sło ną,
cał ko wi cie wy peł ni ły wy bra ną licz bę, wła ści we jest mó wić
o ca łym Ko ście le ja ko o wy sta wio nym in dy wi du al nie do cza -
su Epi fa nii. Gdy ca ły Ko ściół znaj dzie się po za za sło ną, bę dzie
on oczy wi ście wy sta wio ny nie zmien nie i in dy wi du al nie.

(9) Z punk tu wi dze nia do ko na nych po wy żej trzech roz ró -
żnień do strze ga my więc sto sow ność za sto so wa nia w an ty ty pie
wy ra że nia „w dniu, w któ rym Mo jżesz w peł ni wy sta wił przy -
by tek”, mię dzy in ny mi do Wie ku, Dnia Ewan ge lii. Sto su jąc to
stwier dze nie do je go an ty ty pu na Wiek Ewan ge lii, ro zu mie my
je na stę pu ją co: ja ko an ty ty picz ny Przy by tek, Ko ściół zo stał
w peł ni wy sta wio ny tym cza so wo i re pre zen ta tyw nie w dniu
Pięć dzie siąt ni cy, pierw szej czę ści Wie ku, Dnia Ewan ge lii, przez
Chry stu sa ja ko Wy ko naw cę Je ho wy, an ty ty picz ne go Mo jże sza.
W cza sie te go Dnia i ja kiś czas po je go po cząt ku, któ ry miał
miej sce w Jor da nie i po raz pierw szy za koń czył się 16 wrze śnia
1914, na po cząt ku swe go za cho dze nia na Epi fa nię, zo sta ła zło -
żo na ofia ra przez te no we stwo rze nia, któ re stra ci ły ko ro ny
i sta ły się sek ciar ski mi wo dza mi. Ko ściół, w ten spo sób wy sta -
wio ny tym cza so wo i re pre zen ta tyw nie, zo stał na masz czo ny
i po świę co ny za rów no sam w so bie, ja ko miej sce Bo skie go
miesz ka nia, ob ja wia nia się i bło go sła wie nia [przy by tek], jak
i w je go ró żnych za sto so wa niach [sprzę tach] oraz w je go na -
ukach [na czy niach], za nim an ty ty picz ni ksią żę ta przy nie śli
swe ofia ry. Na masz cze nie tym cza so we go i re pre zen ta tyw ne -
go Ko ścio ła ja ko an ty ty picz nej Świą ty ni ozna cza roz wi nię cie
w za le tach i zdol no ściach Du cha Świę te go tych bra ci, któ rzy
w dniu Pięć dzie siąt ni cy sta li się tym cza so wym i re pre zen ta -
tyw nym Ko ścio łem, do mi sji Ko ścio ła ja ko miej sca Bo skie go
miesz ka nia, ob ja wia nia się i bło go sła wie nia w Du chu (Iz. 11:2,3;
Efez. 2:21,22). Po świę ce nie go ja ko ta kie go ozna cza od dzie le nie
go od sa mo lub stwa i świa to wo ści, szcze gól nie od tych ich form,
ja kie by ły wi docz ne w ju da izmie i po gań stwie, do ce lów miej -
sca Bo skie go miesz ka nia, ob ja wia nia się i bło go sła wie nia.
Sprzę ty z wer se tu 1 wy da ją się szcze gól nie od no sić do wy po -
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sa że nia świąt ni cy naj święt szej i świąt ni cy. Bę dąc je dy ną czę ścią
kla sy Chry stu sa, któ ra w dniu Pięć dzie siąt ni cy znaj do wa ła się
w an ty ty picz nej Ar ce, Je zus prze szedł an ty ty picz ne na masz -
cze nie i po świę ce nie, gdy był w cie le. Gdy stał się Ar ką, mo żna
więc by ło mó wić o Nim ja ko o na masz czo nym. Tym cza so wy
i re pre zen ta tyw ny Ko ściół w dniu Pięć dzie siąt ni cy stał się
Świecz ni kiem w funk cji oświe ca nia bra ci, Sto łem w funk cji ich
wzmac nia nia oraz Oł ta rzem w funk cji ich po cie sza nia, za chę -
ca nia itd. Na masz cze nie Ko ścio ła w tych trzech aspek tach
ozna cza udzie le nie mu cech i zdol no ści Du cha do sku tecz ne -
go dzia ła nia pod tym wzglę dem; na to miast je go po świę ce nie
w tych trzech aspek tach przed sta wia ich odłą cze nie od sie bie
i świa ta oraz uży wa nie ich dla Pa na.

(10) Oł tarz z wer se tu 1 wy da je się od no sić do oł ta rza mie -
dzia ne go, a więc przed sta wia uspra wie dli wio ne czło wie czeń -
stwo kla sy Chry stu sa. Jest on na masz czo ny w tym zna cze niu,
że kla sa Chry stu sa otrzy mu je ce chy i zdol no ści Du cha do swe -
go ofiar ni cze go dzie ła w od nie sie niu do jej czło wie czeń stwa,
co spra wia, że za cho wu je się ono tak, jak po win na za cho wy -
wać się wła ści wa ofia ra – oży wio na dla Pa na (Rzym. 8:10,11).
Po świę ce nie oł ta rza jest ty pem od dzie le nia ofia ro wa ne go czło -
wie czeń stwa kla sy Chry stu sa od sa mych sie bie i świa ta, a ta kże
od grze chu i błę du, do ofiar ni cze go dzie ła dla Pa na. Na czy nia
oł ta rza (w su mie pięć ro dza jów) przed sta wia ją dok try ny, na -
uki oba la ją ce, na pra wia ją ce, wy cho wu ją ce w spra wie dli wo ści
oraz wer se ty Bi blii, uży wa ne w związ ku z ofia ro wa niem czło -
wie czeń stwa kla sy Chry stu sa. Na masz cze nie tych na czyń jest
ty pem uży wa nia ich w har mo nii z za le ta mi i zdol no ścia mi du -
cha oraz in ter pre to wa nie i uży wa nie ich w ta kiej har mo nii; ich
po świę ce nie przed sta wia na to miast od dzie le nie ich od sie bie,
świa ta, grze chu i błę du oraz uży wa nie ich dla Pa na w uczyn -
ku i w praw dzie.

(11) Zwią zek mię dzy wer se tem 1 i 2 do wo dzi, że wszyst -
kie wy da rze nia z wer se tu 1 po prze dza ją te z po zo sta łej czę ści
roz dzia łu. In ny mi sło wy, ksią żę ta an ty ty picz ne go Izra ela mie -
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li przy nieść swe ofia ry do pie ro po na masz cze niu i po świę ce -
niu Ko ścio ła Pięć dzie siąt ni cy. An ty typ, po dob nie jak i typ,
po ka zu je, że tak wła śnie by ło. W roz dzia łach I i III wy ja śni li -
śmy an ty ty py ksią żąt. W roz dzia le I wy ja śni li śmy zna cze nie
ich udzia łu z Mo jże szem i Aaro nem w li cze niu lu dzi, tj. opi -
sy wa niu, wy ty cza niu gra nic, de fi nio wa niu sekt i wy po sa że nia
ka żdej sek ty, przy czym ka żdy an ty ty picz ny ksią żę czy nił to
tyl ko wo bec swe go an ty ty picz ne go po ko le nia. Obec ny roz -
dział, w ty pie ofiar ksią żąt Izra ela, po ka zu je, w ja ki spo sób pro -
wa dzi li oni przy naj mniej część li cze nia ja ko an ty typ 4 Moj.
1 i 2. Gdy wer set 2 mó wi, że ty picz ni ksią żę ta ofia ro wa li, po -
win ni śmy ro zu mieć, że przed sta wia to wy ko ny wa nie re li gij -
nej słu żby dla Pa na, któ ra by ła do bra i god na po chwa ły, przez
wo dzów z utra cju szy ko ron ró żnych sekt. Nie po win ni śmy ro -
zu mieć, że ta kie ofia ry mia ły Aza zel ski cha rak ter, po nie waż ja -
ko ta kie nie by ły by ofia rą dla Pa na, lecz sza ta na, któ re mu Ko -
zioł Aza ze la tak na praw dę słu ży. To, że ta sa ma kla sa mo że
wy ko ny wać oby dwa ro dza je słu żby jest wy ni kiem ich dwo -
iste go umy słu – do bra część ich umy słu czę ścio wo słu ży Bo -
gu, a zła – sza ta no wi. W tym roz dzia le ty picz nie przed sta -
wio na jest do bra część ich słu żby.

(12) Wer set 3 opi su je pierw szy ze staw ofiar przy pro wa -
dza nych przez ty picz nych ksią żąt – sześć wo zów i dwa na ście
wo łów. Stwier dze nie, że przy pro wa dzi li je oni przed Pa na jest
ty pem fak tu, że cho dzi o słu żbę Bo gu pod wzglę dem re li gij -
nym. Przy pro wa dze nie ich przed przy by tek wska zu je, że mia -
ła to być pra ca pu blicz na w dzie dzi nie re li gii, uzna wa na za ta -
ką przez chrze ści jan – no mi nal nych i praw dzi wych, szcze gól -
nie przez tych dru gich. W sym bo lach Bi blii wo zy (Ps. 46:10)
przed sta wia ją or ga ni za cje (2 Król. 8:21; Iz. 31:1, zob. Ko men ta -
rze be re ań skie; 66:15; Obj. 18:13). An ty ty pem wo zów, o któ rych
tu taj mo wa, mu szą więc być pew ne or ga ni za cje lub gru py or -
ga ni za cji, ja kie czo ło wi człon ko wie Wiel kiej Kom pa nii two -
rzy li w cza sie Wie ku Ewan ge lii i ja kie słu ży ły Ko ścio ło wi. To,
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że wo zy by ły przy kry te przed sta wia fakt, iż by ły one chro nio -
ne, strze żo ne przez pra wo lub w in ny spo sób. W sym bo li ce bi -
blij nej zwie rzę ta po cią go we ja ko ta kie re pre zen tu ją na uki, za -
sa dy i pra wa. W wy żej przy to czo nych wer se tach ko nie są więc
ty pem na uk, co jest ta kże oczy wi ste z wie lu in nych wer se tów
(Obj. 6:2,4,5,8; 19:11,14,21). Po dob nie do ko ni, osły i wo ły ja ko
zwie rzę ta po cią go we, lecz nie wo ły ja ko ofia ry, wy da ją się
przed sta wiać na uki, za sa dy i pra wa, np. kon sty tu cje (sta tu ty)
i re gu la mi ny (Ps. 144:14; Iz. 30:24; Jer. 51:23). Fakt, że dwóch
ksią żąt przy pro wa dza ło wóz przed sta wia myśl, że ró żni wo -
dzo wie de no mi na cyj ni mie li mieć te sa me ro dza je or ga ni za cji
dla swych ró żnych de no mi na cji. Na to miast fakt, że ka żdy ksią -
żę przy pro wa dzał swo je go wła sne go wo łu i nie łą czył się
w tym z żad nym in nym księ ciem jest ty pem fak tu, że kon sty -
tu cje (sta tu ty) i re gu la mi ny ka żdej de no mi na cji są in ne, a sek -
ciar scy wo dzo wie do sto so wu ją je do sek ciar skich po glą dów
po szcze gól nych de no mi na cji.

(13) W po przed nim aka pi cie po da li śmy de fi ni cję an ty ty -
picz nych wo zów ja ko or ga ni za cji. Cho ciaż jest ona praw dzi wa,
nie jest w tym przy pad ku wy star cza ją co pre cy zyj na, po nie waż
jest wie le ró żnych ro dza jów or ga ni za cji – o wie le wię cej niż
sześć. Nie jest też wy star cza ją co pre cy zyj nym stwier dze nie,
że są one or ga ni za cja mi re li gij ny mi, po nie waż jest ich wię cej
niż sześć ro dza jów. Na przy kład, ka żda z dwu na stu de no mi -
na cji chrze ści jań stwa jest or ga ni za cją re li gij ną, a zu peł nie oczy -
wi stym jest, iż nie są one po ka za ne w wo zach, co jest wi docz -
ne w ró żni cy liczb 6 i 12 oraz na pod sta wie fak tu, że dwa na ście
po ko leń Izra ela w ob ra zie przy byt ku re pre zen tu je tych dwa -
na ście de no mi na cji. Na pod sta wie te go, co jest po da ne w wer -
se tach 7 i 8 na te mat po dzia łu tych wo zów: dwa z nich do słu -
żby Ger szo ni tów, a czte ry – Me ra ri tów, a ta kże na pod sta wie
isto ty słu żby Ger szo ni tów i Me ra ri tów Wie ku Ewan ge lii (roz.
II), wnio sku je my, że tych sześć wo zów jest ty pem: to wa rzystw
mi syj nych, za rów no kra jo wych, jak i za gra nicz nych; to wa -
rzystw kle ry kal nych, ta kich jak kon fe ren cje dusz pa ster skie,
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sy no dy, zgro ma dze nia itp.; to wa rzystw bi blij nych; to wa rzystw
trak ta to wych; to wa rzystw pu bli ku ją cych ksią żki; oraz to wa -
rzystw wy da ją cych cza so pi sma. Z te go punk tu wi dze nia sta je
się oczy wi ste, że wo ły re pre zen tu ją kon sty tu cje (lub sta tu ty,
w przy pad ku to wa rzystw po sia da ją cych oso bo wość praw ną)
oraz re gu la mi ny sze ściu wspo mnia nych ro dza jów to wa rzystw.
Kon sty tu cje (sta tu ty) i re gu la mi ny peł nią w ta kich to wa rzy -
stwach ta ką sa mą ro lę, ja ką dwa na ście wo łów peł ni ło w sze ściu
wo zach – cią gną je w re ali zo wa niu ich funk cji, by to wa rzy stwa
te wy peł nia ły swą mi sję.

(14) Nie po win ni śmy ro zu mieć, że tych sześć wo zów
przed sta wia tu taj sześć po je dyn czych or ga ni za cji, lecz sześć
ro dza jów or ga ni za cji, co wy ni ka z fak tu, że wszyst kie de no mi -
na cje po sia da ją tych sa mych sześć ro dza jów or ga ni za cji. I tak,
w ka żdej de no mi na cji jest wie le to wa rzystw mi syj nych, przy -
naj mniej jed no ogól ne i kil ka bar dziej spe cja li stycz nych. Jest
też wie le to wa rzystw bi blij nych, ta kich jak Bry tyj skie i Za gra -
nicz ne To wa rzy stwo Bi blij ne, Ame ry kań skie To wa rzy stwo Bi -
blij ne, Pru skie To wa rzy stwo Bi blij ne, itp. Ta sa ma uwa ga do -
ty czy wy mie nio nych po wy żej po zo sta łych czte rech ro dza jów
to wa rzystw. To wła śnie te fak ty skła nia ją nas do po glą du, że
tych sześć wo zów przed sta wia tu taj sześć ro dza jów or ga ni za -
cji, a nie po pro stu sześć po je dyn czych or ga ni za cji. Po dob nie
wo ły nie re pre zen tu ją tu taj po pro stu sze ściu kon sty tu cji (sta -
tu tów) i sze ściu re gu la mi nów, lecz sześć ro dza jów kon sty tu -
cji (sta tu tów), przy czym ka żdy z nich jest do sto so wa ny do od -
po wied nie go ro dza ju or ga ni za cji, oraz sześć ro dza jów re gu la -
mi nów, z któ rych ka żdy do sto so wa ny jest do od po wied niej
or ga ni za cji. Zgod nie z tym dwa wo ły cią gną ce je den wóz re -
pre zen tu ją je den ro dzaj kon sty tu cji (sta tu tów) i je den ro dzaj
re gu la mi nów.

(15) Gdy mó wi my o tych sze ściu ro dza jach to wa rzystw,
ma my na my śli ob raz skoń czo ny. W rze czy wi sto ści, to wa rzy -
stwa wy mie nio ne po wy żej nie ist nia ły od cza sów po apo stol -
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skich. Z wy jąt kiem to wa rzystw kle ry kal nych wszyst kie one
po wsta ły w cza sach współ cze snych. Lecz or ga ni za cje wy ko nu -
ją ce po dob ne za da nia ist nie ją od po cząt ku obec ne go Wie ku. To
one wcho dzą w ten ob raz, cho ciaż ob raz skoń czo ny przed sta -
wia an ty ty picz ne wo zy w nie co in nej for mie. I tak dla przy kła -
du, ró żne ko ścio ły na ro do we, ta kie jak Ko ściół ir landz ki i bry -
tyj ski, wy sy ła ją ce i utrzy mu ją ce mi sje w szó stym, siód mym
i ósmym stu le ciu, by ły w isto cie to wa rzy stwa mi mi syj ny mi. Po -
dob nie ró żne za ko ny zaj mu ją ce się prze pi sy wa niem Bi blii oraz
in nych ksią żek i trak ta tów chrze ści jań skich, w isto cie rze czy by -
ły pod tym wzglę dem to wa rzy stwa mi bi blij ny mi, to wa rzy -
stwa mi pu bli ku ją cy mi ksią żki oraz to wa rzy stwa mi trak ta to -
wy mi. Praw dę mó wiąc, fir my, a na wet jed nost ki wy da ją ce ta -
ką li te ra tu rę, jak Sa mu el Bag ster i Sy no wie, Bra cia Har per, Sy -
no wie Scrib ne ra, Tauch nitz itd., zu peł nie wła ści wie są czę ścią
tych an ty ty picz nych wo zów, po nie waż punkt wi dze nia Pa -
na jest ta ki, że wszy scy za an ga żo wa ni w ta kie dzia ła nia two -
rzą gru py uzna wa ne przez Pa na za to wa rzy stwa. To wa rzy stwa
wy da ją ce cza so pi sma po wsta ły oczy wi ście do pie ro dwa stu le -
cia te mu; po dob nie do wy daw ców Bi blii, trak ta tów i ksią żek,
ja ko an ty ty picz ny wóz obej mu ją one nie tyl ko to wa rzy stwa
wy daw ni cze, lecz ta kże fir my oraz jed nost ki wy da ją ce cza so -
pi sma, skła da ją ce się z osób nie bę dą cych Ka pła na mi. Ka płan,
ta ki jak nasz Pa stor, wy da ją cy swe ka płań skie pi sma, nie po wi -
nien być uzna wa ny za część te go an ty ty pu, po nie waż an ty typ
ten do ty czy pra cy Le wi tów.

(16) Wer se ty 4-8 po ka zu ją roz dy spo no wa nie wo zów. Je ho -
wie po do ba ło się (w.4,5) po le cić Mo jże szo wi przy jąć wo zy
od ksią żąt dla słu żby na rzecz przy byt ku, co jest ty pem fak tu,
że Je ho wa przyj mo wał na rzecz słu żby an ty ty picz ne go Przy -
byt ku – Ko ścio ła – ofia ry w po sta ci an ty ty picz nych wo zów
od sek ciar skich wo dzów Wiel kiej Kom pa nii w ró żnych de no -
mi na cjach, po le ca jąc na sze mu Pa nu Je zu so wi przy ję cie ta kich
an ty ty picz nych wo zów do tej słu żby. Po le ce nie Mo jże szo wi,
by prze ka zał je Le wi tom jest ty pem po le ce nia przez Je ho wę
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na sze mu Pa nu, by dał sześć ro dza jów or ga ni za cji an ty ty picz -
nym Le wi tom – uspra wie dli wio nym z wia ry, któ rzy mo gli
wy ko rzy stać ta kie or ga ni za cje do wła ści wej dla sie bie pra cy.
Po le ce nie Mo jże szo wi, by dał je Le wi tom we dług ich słu żby
(w.5) ogra ni cza ło przy dział wo zów do Le wi tów Ger szo ni tów
i Me ra ri tów, po nie waż wa ga i wiel kość czę ści przy byt ku, ja kie
mie li oni prze wo zić, unie mo żli wia ły im no sze nie ich na ra mio -
nach. Dla te go wo zy i wo ły by ły da ne tyl ko tym gru pom Le wi -
tów, jak do wo dzą te go wer se ty 6-8: dwa wo zy i czte ry wo ły
dla Ger szo ni tów (wa ga i wiel kość ich czę ści słu żby – za sło ny,
sznu ry i ich ak ce so ria – nie wy ma ga ły wię cej niż dwóch wo -
zów i czte rech wo łów) oraz czte ry wo zy i osiem wo łów dla
Me ra ri tów (wa ga i wiel kość ich czę ści słu żby – de ski, drą gi,
słu py, pod staw ki i ich ak ce so ria, ja ko szcze gól nie cię żkie, wy -
ma ga ły nie mniej niż czte rech wo zów i ośmiu wo łów). Te wo -
zy i wo ły by ły da ne tym gru pom Le wi tów przez Mo jże sza
za po śred nic twem Ita ma ra (w.8), któ ry nad zo ro wał Le wi tów
Ger szo ni tów i Me ra ri tów (4 Moj. 4:28,33).

(17) Pa mię ta jąc, że część słu żby w przy byt ku na le żą ca
do Ger szo ni tów by ła ty pem (roz. II) dzia łań pro wa dzą cych lu -
dzi do uspra wie dli wie nia i do po świę ce nia, z ła two ścią mo -
że my zro zu mieć, w czym an ty ty picz ni Ger szo ni ci po trze bo -
wa li po mo cy – po trze bo wa li jej (1) w dzia łal no ści mi syj nej
(ewan ge li za cyj nej) w kra ju i za gra ni cą. Po trze bo wa li za tem
po mo cy kra jo wych i za gra nicz nych to wa rzystw mi syj nych
lub ich od po wied ni ków, jak stwier dzi li śmy to po wy żej. Pan
do pil no wał za tem, by otrzy my wa li po moc ta kich or ga ni za cji.
Ro zu mie my więc, że je den z wo zów da ny Ger szo ni tom (Lib -
ni tom) przed sta wia to wa rzy stwa mi syj ne; wo ły te go wo zu
przed sta wia ją od no śne kon sty tu cje (lub sta tu ty, je śli po sia da -
ły one oso bo wość praw ną) i re gu la mi ny. Ten pierw szy an ty -
ty picz ny wóz słu żył im w dzie le do pro wa dza nia lu dzi
do uspra wie dli wie nia. Lecz an ty ty picz ni Ger szo ni ci po trze bo -
wa li po mo cy ta kże (2) w dzie le pro wa dze nia lu dzi od uspra -
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wie dli wie nia do po świę ce nia – dzie le an ty ty picz nych Ger szo -
ni tów Szi me itów. An ty ty picz ni Ger szo ni ci po trze bu ją więc
dru gie go an ty ty picz ne go wo zu – to wa rzystw dusz pa ster -
skich, kle ry kal nych: dusz pa ster skich kon fe ren cji, sy no dów,
zgro ma dzeń itp., wspie ra ją cych ich dusz pa ster skie i zbo ro we
wy sił ki, przy po mo cy któ rych sta ra li się pro wa dzić uspra -
wie dli wio nych do po świę ce nia. Od no śny mi an ty ty picz ny mi
wo ła mi by ły kon sty tu cje (lub sta tu ty, je śli to wa rzy stwa te
po sia da ły oso bo wość praw ną), a ta kże re gu la mi ny tych to wa -
rzystw. Bez po mo cy tych dwóch an ty ty picz nych wo zów te
dwie gru py an ty ty picz nych Ger szo ni tów nie mo gły by wy ko -
nać pra cy prze wi dzia nej dla nich przez Bo ga. 

(18) An ty ty picz ni Me ra ri ci Ma chli ci zaj mo wa li się pra cą
wy daw ni czą, na to miast an ty ty picz ni Me ra ri ci Mu szie go – re -
da go wa niem: (1) Bi blii, (2) trak ta tów, (3) chrze ści jań skich ksią -
żek oraz (4) cza so pism. Wi dzie li śmy to szcze gó ło wo w roz. II.
Wy ko ny wa li więc dla an ty ty picz ne go Przy byt ku po czwór ną
pra cę. Ta po czwór na dzia łal ność su ge ru je nam an ty typ czte -
rech wo zów prze ka za nych Me ra ri tom. To wa rzy stwa Bi blij ne
by ły nie zbęd ne do wy da wa nia mi lio nów Bi blii po trzeb nych
w pra cy Pań skiej. To wa rzy stwa trak ta to we by ły po trzeb ne
do dru ko wa nia mi liar dów trak ta tów po trzeb nych dla dzie ła
Pa na. To wa rzy stwa wy da ją ce ksią żki by ły po trzeb ne do wy da -
wa nia mi lio nów ksią żek po trzeb nych w pra cy Pań skiej. To wa -
rzy stwa wy da ją ce cza so pi sma by ły po trzeb ne do wy da wa nia
mi lio nów cza so pism i ga zet po trzeb nych dla dzie ła Pa na. Kon -
sty tu cje (lub sta tu ty, je śli oso bo wość praw na by ła wy ma ga na)
oraz re gu la mi ny dla ka żde go z tych czte rech an ty ty picz nych
wo zów są an ty ty pa mi ośmiu wo łów prze ka za nych Me ra ri -
tom. Ka żda pa ra tych an ty ty picz nych wo łów by ła do sto so wa -
na do po trzeb kon kret ne go sym bo licz ne go wo zu.

(19) Ro zu mie my, że na Wiek Ewan ge lii Ita mar [wy spa lub
kra ina palm, tj. ten, któ ry ma do czy nie nia z kla są (Wiel kiej
Kom pa nii) no szą cą pal my (Obj. 7:9)] jest ty pem gwiazd pię ciu
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okre sów Ko ścio ła mię dzy Żni wa mi – tych „dru go rzęd nych
pro ro ków”, któ rych Pan uży wał ja ko Swe go szcze gól ne go oka,
rę ki i ust wo bec po zo sta łych bra ci w cza sie smyr neń skie go,
per ga meń skie go, tia tyr skie go, sar dyj skie go i fi la del fij skie go
okre su Ko ścio ła. Ele azar re pre zen tu je gwiaz dy oby dwu okre -
sów żę cia. Prze ka za nie przez Mo jże sza wo zów i wo łów Ger -
szo ni tom i Me ra ri tom za po śred nic twem Ita ma ra przed sta wia
na sze go Pa na to ru ją ce go dro gę dla an ty ty picz nych Ger szo ni -
tów i Me ra ri tów do przy ję cia wy żej wspo mnia nych to wa -
rzystw lub ich od po wied ni ków w pra cy, ja ką Pan dał im
do wy ko na nia; za po śred nic twem wy żej wspo mnia nych pię -
ciu gwiazd Pan za chę cał i po bu dzał też ich do ko rzy sta nia
z nich. Na przy kład dwu na stu wiel kich re for ma to rów – Lu ter
itd. – czy ni ło przy go to wa nia, za chę ca ło i po bu dza ło ich do uży -
wa nia tych an ty ty picz nych wo zów.

(20) Wer set 9 za pew nia nas, że Ke ha ty ci nie otrzy ma li żad -
nych wo zów ani wo łów, po nie waż ich część słu żby na rzecz
świą ty ni po le ga ła na no sze niu na ra mio nach. W ten spo sób,
w od ró żnie niu od po zo sta łych an ty ty picz nych Le wi tów, by li
oni ty pem te go, że pra ca an ty ty picz nych Ke ha ty tów jest pra -
cą in dy wi du al ną. Kil ku ty picz nych Ke ha ty tów no szą cych je -
den sprzęt lub je den kom plet na czyń na swych ra mio nach
wska zu je na współ pra cę jed no stek, przez co są oni ty pem fak -
tu, że an ty ty picz ni Ke ha ty ci mie li dzia łać za rów no wspól nie,
jak i in dy wi du al nie. Gdy przyj rzy my się isto cie pra cy an ty ty -
picz nych Ke ha ty tów (roz. II) – two rzą cych (1) ję zy ko we (Am -
ra mi ci), (2) in ter pre ta cyj ne (Isha ry ci), (3) hi sto rycz ne (He bro ni -
ci) i (4) sys te ma tycz ne (Uz zie li ci) wy kła dy i dzie ła zwią za ne
z Bi blią i chrze ści jań ską re li gią ja ko słu żbą na rzecz an ty ty -
picz ne go Przy byt ku – od ra zu wi dzi my, że do wy ko na nia swej
pra cy nie po trze bu ją oni żad nych or ga ni za cji. W ja ki spo sób or -
ga ni za cja mo gła by bez po śred nio pi sać ksią żki i wy gła szać wy -
kła dy? W oczy wi sty spo sób jest to pra ca oso bi sta, i ten oso bi -
sty aspekt ich dzia łań jest po ka za ny w ty pie przez Ke ha ty tów
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no szą cych swój cię żar na ra mio nach. Pi sząc ksią żki i przy go -
to wu jąc wy kła dy, an ty ty picz ni Ke ha ty ci wza jem nie się wspo -
ma ga ją przez ust ne lub pi sem ne po ucze nia. Nie kie dy pra cu ją
też wspól nie, pi sząc od dziel ne czę ści tych sa mych ksią żek,
na przy kład ha sła do słow ni ków bi blij nych i re li gij nych en cy -
klo pe dii. Ta ka wspól na po moc i współ pra ca po ka za na jest
w ty pie przez dwóch lub wię cej Ke ha ty tów ra zem nio są cych
na drą żkach sprzę ty i na czy nia przy byt ku.

(21) Po wy ższa ana li za po ka zu je opar tą na fak tach i lo gicz -
ną in ter pre ta cję ty pu i an ty ty pu 4 Moj. 7:1-9. Jest do wo dem
i po twier dze niem na szej wcze śniej szej in ter pre ta cji od no śnych
frag men tów 4 Moj. 1,3 i 4. Wszyst kie one uka zu ją har mo nię
i zgod ność za sad Pi sma Świę te go oraz fak tów z hi sto rii Ko ścio -
ła, cze go po win ni śmy spo dzie wać się mię dzy ty pem a an ty ty -
pem. W tych wszyst kich roz wa ża niach ści śle trzy ma my się de -
fi ni cji na sze go Pa sto ra. Po da jąc pa ra le lę ty pu i an ty ty pu mię -
dzy ty mi de fi ni cja mi a przy to czo ny mi fak ta mi, za uwa ża my
mię dzy ni mi cał ko wi tą zgod ność, co jest cha rak te ry stycz ną ce -
chą ty pów i an ty ty pów Je ho wy. Ma my za tem za pew nie nie
wia ry, że Pan po dał nam przez to ko lej ną par tię praw dy epi -
fa nicz nej na te mat ob ra zu Wie ku Ewan ge lii – ko lej ne świa tło
księ ży ca, świe cą ce go obec nie w no cy cza su uci sku (Ps. 121:6).
Dzię ku je my, wiel bi my i wy chwa la my za to Oj ca Świa tło ści,
od któ re go po cho dzi ka żdy do bry i do sko na ły dar.

(22) Te raz kon ty nu uje my roz wa ża nie te go roz dzia łu, roz -
po czy na jąc od wer se tu 10. Wie rzy my jed nak, że krót ki prze -
gląd na szych roz wa żań z 4 Moj. 1-6 i 26 po mo że nam uzy skać
lep szy i bar dziej spój ny ob raz an ty ty picz ne go tła tej księ gi
i w ten spo sób le piej do strzec to, jak ogól ne za ry sy hi sto rii lu -
du Bo że go Wie ku Ewan ge lii są po ka za ne w ogól nych za ry sach
4 Mo jże szo wej. Naj pierw przy po mni my więc po krót ce do -
tych cza so we roz wa ża nia. 4 Moj. 1:1-17 po ka zu je nam w ty pie
na rzę dzia uży wa ne przez Pa na do okre śla nia, de fi nio wa nia,
wy ty cza nia gra nic itd. dwu na stu de no mi na cji chrze ści jań stwa.
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To okre śla nie, de fi nio wa nie, wy ty cza nie gra nic itp. tych de no -
mi na cji jest na stęp nie przed sta wio ne w ty pie w wer se tach 18-
46; na to miast wer se ty 47-54 opi su ją w ty pie uspra wie dli wio -
nych z wia ry z tych de no mi na cji, ja ko ró żnych od de no mi na -
cji w an ty ty picz nym Obo zie. Roz dział II ty picz nie opi su je de -
no mi na cje z punk tu wi dze nia (1) ich głów nych wy zna nio -
wych po glą dów w związ ku z przy mio ta mi Bo ga: te po an ty ty -
picz nej wschod niej stro nie sku pia ją swą wy zna nio wą myśl
na Bo skiej Mo cy, te po an ty ty picz nej po łu dnio wej stro nie –
na Je go Mą dro ści, te po an ty ty picz nej za chod niej stro nie –
na Je go Spra wie dli wo ści, a te po an ty ty picz nej pół noc nej stro -
nie – na Je go Mi ło ści; oraz (2) cza su i lo gicz nej ko lej no ści ich po -
wsta wa nia, na ile jest to zgod ne z pod sta wo wym wy zna nio -
wym po glą dem tych czte rech grup. Te dwa roz dzia ły ty picz nie
przed sta wia ją więc roz wój no mi nal ne go ko ścio ła w dwu na stu
de no mi na cjach, ja ko od ręb ne go od Ko ścio ła praw dzi we go,
pod czas gdy 4 Moj. 26 po ka zu je w ty pie głów ne po dzia ły
i pod po dzia ły tych dwu na stu de no mi na cji.

(23) 4 Moj. 3:1-4 ty picz nie przed sta wia praw dzi wy Ko ściół,
na to miast 4 Moj. 3:5-4:49 pre zen tu je typ Le wi tów Wie ku
Ewan ge lii w trzech gru pach i ośmiu po dzia łach, wraz z ich słu -
żbą, jak rów nież re la cje ka pła nów wo bec nich. Te czte ry roz -
dzia ły przed sta wia ją więc Ko ściół praw dzi wy i no mi nal ny
w cza sie Wie ku Ewan ge lii w za kre sie, w ja kim Bóg apro bo wał
ich związ ki. 4 Moj. 5:1-10 opi su je trzy kla sy grzesz ni ków Wie -
ku Ewan ge lii: Wiel ką Kom pa nię, kla sę wtó rej śmier ci oraz no -
mi nal nych chrze ści jan, na to miast wer se ty 11-31 po ka zu ją sto -
su nek Chry stu sa do Ko ścio ła praw dzi we go i ko ścio łów no mi -
nal nych z punk tu wi dze nia ich związ ku z sym bo licz ną czy sto -
ścią. Roz dział ten uwy pu kla za tem pew ne re la cje mię dzy Ko -
ścio łem praw dzi wym i no mi nal nym, wy kra cza ją ce po za te po -
ka za ne w pierw szych czte rech roz dzia łach tej księ gi, po da jąc
ty picz nie po wód ró żni cy mię dzy ni mi. 4 Moj. 6:1-27 przed sta -
wia ty picz nie na uczy cie li w Ko ście le, szcze gól nie Apo sto łów
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i tych dru go rzęd nych pro ro ków, któ rzy są uży wa ni ja ko szcze -
gól ne oko, usta i rę ka Pa na. 4 Moj. 7 uka zu je na stęp nie typ do -
brej słu żby wo dzów z utra cju szy ko ron w cza sie Wie ku Ewan -
ge lii, ja ko po moc nej dla Le wi tów (w.1-10) i Ka pła nów (w.10-
89). Wszyst kie te za ry sy po ka zu ją do dat ko we szcze gó ły pew -
nych aspek tów wspo mnia nych w Ob ja wie niu, szcze gól nie
w roz dzia łach 1-3,7 oraz 17. Za tem or ga ni za cja, czę ści i dzie ła
Izra ela są ty pem od po wied nich spraw z Wie ku Ewan ge lii.
Po tym krót kim prze glą dzie kwe stii już dość szcze gó ło wo po -
ru szo nych na tych stro nach prze cho dzi my obec nie do omó wie -
nia ko lej nych za ry sów 4 Moj. 7, roz po czy na jąc od wer se tu 10,
pa mię ta jąc, że ca ły ten roz dział trak tu je o ty pie do brej słu żby
wo dzów spo śród utra cju szy ko ron z Wie ku Ewan ge lii: (1)
na rzecz Le wi tów (w.1-9) oraz (2) na rzecz Ka pła nów (w.10-89).

(24) Wer set 10: Oł ta rzem te go wer se tu jest oł tarz zło ty, po -
nie waż na czy nia ofia ro wa ne przez ksią żąt by ły ze zło ta i sre -
bra; gdy by cho dzi ło o oł tarz mie dzia ny, na czy nia by ły by z mie -
dzi. Wy ra że nie „przed oł ta rzem”, któ rym koń czy się wer set 10,
po win no brzmieć: „dla [tzn. na rzecz] oł ta rza”. He braj skie sło -
wo li ph ne, prze tłu ma czo ne tu taj przed, czę sto ozna cza dla
w zna cze niu na rzecz (Ps. 116:14), a je go głów nym do słow nym
zna cze niem jest dla ob li cza (czy je goś). Pro po no wa ne przez nas
tłu ma cze nie jest ko niecz ne, po nie waż ksią żę ta nie wcho dzi li
do świąt ni cy, przed zło ty oł tarz. Oł tarz jest oczy wi ście ty pem
kla sy Chry stu sa, wi dzia nej przez Bo ga i no we stwo rze nia,
w je go funk cji po cie sza nia, za chę ca nia, na pra wia nia i ostrze ga -
nia ka płań stwa w trak cie ofia ro wa nia. Na masz cze nie zło te go
oł ta rza przed sta wia udzie le nie kla sie Chry stu sa kwa li fi ka cji
do te go dzie ła w po sta ci nie zbęd nych zdol no ści i łask. To na -
masz cza nie mia ło miej sce w Wie ku Ewan ge lii – „w dniu”,
a szcze gól nie po ka żdym okre sie Wie ku Ewan ge lii, w któ rym
wo dzo wie Ma lucz kie go Stad ka da wa li po czą tek ru chom, któ -
re wo dzo wie z utra cju szy ko ron na stęp nie wy pa cza li w sek ty.
Za tem w ka żdym przy pad ku mia ło to miej sce ja kiś czas po roz -
po czę ciu po szcze gól nych ru chów, co wy ni ka z fak tu, iż na stę -
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po wa ło to w cza sie na masz cza nia an ty ty picz ne go Oł ta rza. Kla -
sa Chry stu sa uzy sku je bo wiem Swe na masz cze nie stop nio wo,
przez wier ność w ofia ro wa niu i po ma ga nie współ o fiar ni kom.
Za tem w ka żdej gru pie na masz cza nych w ten spo sób przed sta -
wi cie li Ma lucz kie go Stad ka za koń cze nie na masz cza nia mia ło
miej sce znacz ny czas po roz po czę ciu przez tę część Ko ścio ła
od no śne go ru chu, póź niej wy pa czo ne go w sek tę przez wo -
dzów z utra cju szy ko ron. I tak dla przy kła du, po tym jak Zwin -
gli, a na stęp nie je go współ pra cow ni cy – Oeco lam pa dius, Hal -
ler itd. – roz po czę li ruch Ma lucz kie go Stad ka na te mat Wie cze -
rzy Pań skiej ja ko ce re mo nii sym bo licz nej, a przez Sło wo
i opatrz ność Pa na otrzy ma li swe na masz cze nie ja ko sto ją cy
wów czas Oł tarz, Bul lin ger, Kal win, Beza, Knox itd. ofia ro wa -
li an ty ty picz ne na czy nia itp., ja ko ksią żę ta (wo dzo wie) an ty ty -
picz ne go Ju dy. Te an ty ty picz ne na czy nia by ły ofia ro wa ne dla
po świę ce nia an ty ty picz ne go Oł ta rza – by pod trzy my wać, bro -
nić i uspra wie dli wiać wier nych, po da ją cych praw dę i bro nią -
cych praw dy, le żą cej u pod staw od no śne go ru chu, po ka zu jąc
i do wo dząc, że oni sa mi i ich słu żba w tym wzglę dzie by ły po -
świę co ne (ofia ro wa ne) Bo gu w od po wied ni spo sób i przyj mo -
wa ne przez Nie go ja ko wy ko ny wa ne wła ści wie. Przy no si li oni
za tem swą ofia rę na ko rzyść an ty ty picz ne go Oł ta rza.

(25) Wer set 11 po ka zu je w ty pie go to wość Je ho wy
do przy ję cia ofiar ksią żąt z utra cju szy ko ron an ty ty picz ne go
Izra ela. W ty pie za wie ra się ona w po le ce niu Je ho wy dla Mo -
jże sza, by za pla no wał od dziel ny dzień na przy no sze nie ty -
picz nych ofiar przez ka żde go z ksią żąt, co re pre zen tu je po le -
ce nie Je ho wy dla na sze go Pa na, ja ko Je go Wy ko naw cy, by za -
pla no wał ró żne i od ręb ne okre sy do skła da nia ofiar przez
dwu na stu an ty ty picz nych ksią żąt. W an ty ty pie okre sy te
w nie któ rych przy pad kach by ły znacz nie od da lo ne od sie bie,
w in nych – bar dzo bli skie. W nie któ rych przy pad kach ich
ko lej ność chro no lo gicz na w ty pie nie jest ta ka sa ma jak w an -
ty ty pie. Typ pre zen tu je bo wiem dwu na stu ksią żąt skła da ją -
cych ofia ry w ko lej no ści, w ja kiej 4 Moj. 2 przed sta wia po ko -
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le nia w ich usy tu owa niu wo kół przy byt ku, tak by pod kre ślić
ko lej ność czte rech Bo skich przy mio tów w ich re la cji do czte rech
grup, obo zów an ty ty picz ne go Izra ela. Kwe stie te bę dą po ka zy -
wa ne w kon kret nych przy pad kach w cza sie na szej ana li zy.
Sko ro ko lej ność ma sze ro wa nia czte rech obo zów i po ko leń
w ka żdym z nich (4 Moj. 10:14-28) jest ta ka sa ma jak ko lej ność
ich wy mie nie nia w 4 Moj. 2 oraz ko lej ność skła da nia ofiar
przez ich ksią żąt (4 Moj. 7:12-89), po win ni śmy po szu kać głów -
nych te go po wo dów. Jest ich kil ka, a nie któ re z nich omó wi -
my do pie ro przy ana li zie 4 Moj. 10:14-28. Jed nak po da ny po -
wy żej po wód – ko lej ność dzia ła nia czte rech Bo skich przy -
mio tów z punk tu wi dze nia do strze ga nia ich przez czło wie ka
– jest wy star cza ją cy dla ce lów 4 Moj. 7:12-89.

(26) W swej or ga ni za cji i przy byt ku Izra el miał być ob ra zem
an ty ty picz nych ce lów Bo ga. Jed nym z ta kich ce lów by ło ob ja -
wie nie się Bo ga ja ko dzia ła ją ce go do sko na le w mo cy, mą dro -
ści, spra wie dli wo ści i mi ło ści, i to w po da nej przed chwi lą ko -
lej no ści cza so wej, któ rą za uwa ża my na pod sta wie Je go dzieł
(Obj. 4:6-11). Dla ka pła nów przy mio ty te by ły po ka za ne w nie -
przy kry tej ubła gal ni, dwóch che ru bach i czę ścio wo w świe tle
she ki nah w świąt ni cy naj święt szej. Dla Le wi tów by ły one po -
ka za ne tak sa mo, lecz pod przy kry ciem, na to miast dla Izra eli -
tów – przez sztan da ry czte rech obo zów. Cho ciaż nie je ste śmy
w sta nie jed no znacz nie do wieść te go na pod sta wie Bi blii,
twier dze nie ra bi nów, że sztan dar obo zu Ju dy miał w swym go -
dle lwa, obo zu Ru be na – or ła, obo zu Efra ima – wo łu, a obo zu
Da na – ludz ką twarz wy da je się lo gicz ne, po nie waż wła śnie ta -
kie sym bo le uży te są w Obj. 4 i Ezech. 1 dla czte rech wiel kich
przy mio tów Bo ga. Oczy wi ste jest też, że pod sta wo wy mi po glą -
da mi wy zna nio wy mi czte rech obo zów an ty ty picz ne go Izra ela
są te czte ry przy mio ty – po jed nym dla ka żde go obo zu. Idea
Bo skiej Mo cy nie wąt pli wie jest pod sta wo wym po glą dem wy -
zna nio wym kal wi ni zmu, camp bel li zmu i ad wen ty zmu, trzech
de no mi na cji po wschod niej stro nie an ty ty picz ne go Przy byt ku.
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Idea Bo skiej Mą dro ści oczy wi ście jest pod sta wo wym po glą dem
wy zna nio wym ka to li cy zmu grec kie go, rzym skie go i an gli kań -
skie go, trzech de no mi na cji po po łu dnio wej stro nie an ty ty picz -
ne go Przy byt ku. Idea Spra wie dli wo ści bez wąt pie nia jest pod -
sta wo wym po glą dem wy zna nio wym lu te ra ni zmu, kon gre ga -
cjo na li zmu i fa na ty zmu, trzech izmów po za chod niej stro nie
an ty ty picz ne go Przy byt ku. Po dob nie idea Mi ło ści bez wąt pie -
nia jest pod sta wo wym po glą dem wy zna nio wym Ko ścio łów
bap ty stów, me to dy stów i uni ta rian -uni wer sa li stów, trzech de -
no mi na cji po pół noc nej stro nie an ty ty picz ne go Przy byt ku. Po -
nie waż po glą dy to de no mi na cyj ne sztan da ry i po nie waż ka żda
z tych czte rech grup de no mi na cyj nych ma in ny przy miot sta -
no wią cy jej sztan dar, zu peł nie lo gicz ny jest wnio sek, że – jak
twier dzą ra bi ni – ty picz ne sztan da ry za wie ra ły sym bo le tych
czte rech przy mio tów. Nie przed sta wia my te go po glą du ja ko
w peł ni wy pro wa dzo ne go z Bi blii, lecz ja ko lo gicz ny wnio sek
wy pły wa ją cy z za war tych w niej in for ma cji, wi dzia nych
z punk tu wi dze nia wy zna nio wych po glą dów czte rech an ty ty -
picz nych obo zów. Wie my bo wiem, iż fak tem jest, że po szcze -
gól ne czte ry Bo skie przy mio ty sta no wią pod sta wę wy zna nio -
wych my śli ka żde go z czte rech an ty ty picz nych obo zów. Z po -
wo du oto cze nia zwy kłe go czło wie ka przede wszyst kim ude rza
idea Bo skiej Mo cy. Praw do po dob nie to jest po wo dem, dla któ -
re go ksią żę ta obo zu sym bo li zu ją ce go moc są po ka za ni ja ko
ofia ru ją cy naj pierw, w ko lej no ści wła ści wej dla ka żde go
z trzech po ko leń. Po tych uwa gach wstęp nych prze cho dzi my
obec nie do szcze gó łów i naj pierw roz wa ży my typ i an ty typ na -
czyń oraz po zo sta łych ofiar księ cia Ju dy.

(27) Wer set 12: Na chszon (cza ro dziej), syn Am mi na da ba
(mój lud jest upar ty), ja ko ksią żę Ju dy (chwa ła) jest ty pem wo -
dzów z utra cju szy ko ron, któ rzy wy pa czy li w sek tę ruch Zwin -
glie go, bro nią ce go po glą du, że chleb i wi no w Wie cze rzy Pań -
skiej re pre zen tu ją cia ło i krew Je zu sa, a ich je dze nie i pi cie re -
pre zen tu je wia rę przy swa ja ją cą so bie za słu gę Chry stu sa dla
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uspra wie dli wie nia, a ta kże wza jem ną spo łecz ność chrze ści -
jań ską. Je śli cho dzi o tę dok try nę, by ła ona praw dzi wa. Po cząt -
ko wo gło sił ją Zwin gli, wo kół któ re go zgro ma dzi li się Oeco -
lam pa dius, Hal ler, My co nius oraz wie lu in nych Ka pła nów.
Wy da je się, że pro ces wy pa cza nia te go ru chu w sek tę roz po -
czął Hen ry Bul lin ger, na stęp ca Zwin glie go ja ko głów ne go pa -
sto ra Zu ry chu, Szwaj ca ria. Wkrót ce jed nak zde cy do wa nie usu -
nął go w cień Jan Kal win, któ ry był jed nym z naj by strzej szych
my śli cie li wszech cza sów i któ ry jest po wszech nie uwa ża ny
za „teo lo ga re for ma cji”. Obok Kal wi na sta nął The odo re Beza,
głów ny współ pra cow nik Kal wi na, je go głów ny po moc nik i na -
stęp ca, a obok nie go – John Knox, re for ma tor Szko cji. By ły też
oczy wi ście mniej sze świa tła, ta kie jak dwaj Span he imo wie,
Cha nier itd.

(28) Prze ni kli wość umy sło wa głów nych teo lo gów kal wiń -
skich jest po wszech nie uwa ża na za przy naj mniej rów ną prze -
ni kli wo ści in nych teo lo gów de no mi na cyj nych. Za wie ra się ona
w imie niu Na chszon (cza ro dziej), po nie waż swym zręcz nym na -
ucza niem ocza ro wa li wie lu. He braj skie sło wo, z któ re go po cho -
dzi Na chszon, zna czy wąż – ten, któ ry cza ru je, za kli na – oraz
moc cza ro wa nia, za kli na nia – sym bo li zu ją cą spryt; na to miast
upór (Am mi na dab) kal wiń skich teo lo gów jest przy sło wio wy.
Teo lo dzy ci są więc w ty pie wła ści wie okre śle ni przez zna cze -
nie imion Na chszon i Am mi na dab. W Eu ro pie ko ścio ły kal wiń skie
są zwy kle zwa ne re for mo wa ny mi, jak na przy kład Ho len der -
ski Ko ściół Re for mo wa ny, Nie miec ki Ko ściół Re for mo wa ny
itp. W im pe rium bry tyj skim oraz w Ame ry ce są one zwy kle
zwa ne pre zbi te riań ski mi. Jak wcze śniej wy ka za li śmy, są one
an ty ty picz nym Ju dą (chwa ła). Na zwa ta wła ści wie od no si się
do tej de no mi na cji z po wo du in te lek tu al nych, mo ral nych i re -
li gij nych cech oraz dzieł. Pod sta wo wą za sa dą ich sys te mu teo -
lo gicz ne go jest Moc, któ rą za wie ra ją w swym ha śle roz po -
znaw czym: „Bo skie Zwierzch nic two”. An ty ty picz ny Ju da, hi -
sto rycz nie i z ka żde go in ne go punk tu wi dze nia pierw sze
z trzech po ko leń po wschod niej stro nie an ty ty picz ne go Przy -
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byt ku, zaj mu je pierw sze miej sce w tym obo zie. Je go wo dzo wie
z utra cju szy ko ron są więc po ka za ni ja ko przy no szą cy ofia rę
pierw sze go an ty ty picz ne go dnia, przed wszyst ki mi in ny mi.

(29) Wer set 13: We dług te go wer se tu Na chszon przy niósł
dla oł ta rza trzy na czy nia: srebr ną mi sę, srebr ną cza szę i zło tą
ły żkę. Ka żdy z po zo sta łych ksią żąt przy no sił te sa me ro dza je
na czyń, jak rów nież te sa me ro dza je ofiar, a ka żdy ro dzaj skła -
dał się z tej sa mej licz by i ro dza ju zwie rząt. Ści śle bio rąc, sło wa
opi su ją ce słu żbę wszyst kich tych ksią żąt są iden tycz ne, oczy -
wi ście z wy jąt kiem ich imion, imion ich oj ców oraz nazw ich
po ko leń. Zau wa ży li śmy już, że mi sy przed sta wia ją na uki na -
pra wia ją ce, cza sze – na uki oba la ją ce, a ły żki – na uki etycz ne
(roz. II). Do dat ko we po twier dze nie tych my śli znaj dzie my
w wer se tach 13 i 14. Jak mo żna za uwa żyć, ża den z ksią żąt nie
ofia ro wał dla oł ta rza kie li chów. Bar dzo do brze od po wia da to
an ty ty po wi, po nie waż to wo dzo wie za cho wu ją cy ko ro ny –
an ty ty picz ny Ja kub – po da wa li na uki dok try nal ne, któ re roz -
po czy na ły ka żdy ruch Ma lucz kie go Stad ka, póź niej wy pa cza -
ny w sek tę przez wo dzów z utra cju szy ko ron. W an ty ty pie jest
jesz cze je den po wód te go ty picz ne go po mi nię cia: wo dzo wie
z utra cju szy ko ron w ka żdym przy pad ku wy pa cza li ja kiś dok -
try nal ny za rys na uk po da wa nych przez za cho wu ją cych ko ro -
ny wo dzów Ma lucz kie go Stad ka. Dla przy kła du, Kal win
w znacz nym stop niu wy pa czył na ukę Zwin glie go na te mat
ce lu Wie cze rzy Pań skiej, po nie waż na uka Kal wi na w tym za -
ry sie te go te ma tu skła nia ła się w kie run ku dok try ny Lu tra
o praw dzi wej obec no ści. Cho ciaż trzy mał się Zwin glie go prze -
ciw ko Lu tro wi w kwe stii sym bo licz ne go trak to wa nia chle ba
i wi na oraz ich je dze nia i pi cia, utrzy my wał, że cia ło i krew
Chry stu sa są spo ży wa ne w Wie cze rzy Pań skiej, lecz nie przez
po zo sta wa nie przez Chry stu sa na zie mi, jak na uczał Lu ter,
lecz przez wzno sze nie się do nie ba wia ry oso by przyj mu ją cej,
któ ra spo ży wa ła tam mi stycz ną moc, ema nu ją cą z cia ła Chry -
stu sa. Cho ciaż Kal win wy zna wał też po gląd, że chleb i wi no
sym bo li zu ją cia ło i krew Chry stu sa, nie wa hał się na zwać po -
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glą du Zwin glie go na te mat ce lu Wie cze rzy Pań skiej, ja ko je dy -
nie sym bo lu i przy po mnie nia, „bluź nier czym po glą dem”.
Z wy pa cze niem Kal wi na zga dza li się po zo sta li wo dzo wie
z utra cju szy ko ron, ta cy jak Bul lin ger, Beza, Knox itp. To wła -
śnie z po wo du ta kich dok try nal nych wy pa czeń w ty pie nie
skła da no kie li chów – sym bo lu prawd dok try nal nych. Pi smo
Świę te czę sto jest więc wy mow ne w swym mil cze niu, tak jak
za wsze jest wy mow ne wte dy, gdy wy po wia da się w ja kiejś
kwe stii. Póź niej na stą pi ła re ak cja, któ ra w Ko ście le pre zbi te -
riań skim do pro wa dzi ła do po wszech ne go przy ję cia po glą du
Zwin glie go na te mat ce lu Wie cze rzy Pań skiej, w prze ci wień -
stwie do po glą du Kal wi na.

(30) Pa mię ta jąc, że na czy nia by ły ofia ro wa ne przez ksią żąt
dla zło te go oł ta rza i że mia ło to przed sta wiać słu żbę wy ko ny -
wa ną przez wo dzów z utra cju szy ko ron na rzecz wier nych
ofiar ni ków, a ta kże pa mię ta jąc, że mi sy re pre zen tu ją na uki
na pra wia ją ce, cza sze – na uki oba la ją ce, a ły żki – na uki etycz -
ne, z ła two ścią zro zu mie my, że przy nie sie nie tych trzech na -
czyń przez Na chszo na dla oł ta rza jest ty pem słu żby, ja ką kal -
wiń scy teo lo go wie z utra cju szy ko ron wy ko ny wa li na ko rzyść
sług Ma lucz kie go Stad ka, bi blij nie bro niąc po glą du, że chleb
i wi no oraz ich je dze nie i pi cie jest sym bo licz ne. Zau wa żmy
naj pierw, jak wy glą da ło to w przy pad ku an ty ty picz nej mi sy,
któ rą, jak stwier dzi li śmy po wy żej, są na uki na pra wia ją ce, tj.
do ty czą ce nie wła ści we go po stę po wa nia. Zwin gli oraz in ni
uczy li, że spo ży wa nie chle ba i wi na sym bo li zu je wia rę przy -
swa ja ją cą so bie spra wie dli wość Chry stu sa, a ta kże wza jem ną
spo łecz ność chrze ści jan, cho ciaż nie ro zu mie li oni, że spo łecz -
no ścią tą był współ udział w ofie rze za grzech. Przy no sząc an -
ty ty picz ną mi sę, kal wiń scy teo lo go wie z utra cju szy ko ron mu -
sie li wy ka zać, że (1) ta ka dok try na ozna cza od rzu ce nie grze -
chu, błę du, sa mo lub stwa i świa to wo ści w ich wszyst kich for -
mach, po nie waż sym bo li zo wa nie ta kich rze czy ozna cza wro -
gość ser ca wo bec grze chu, błę du, sa mo lub stwa i świa to wo ści
u uczest ni czą cych; (2) że to sym bo licz ne ro zu mie nie Wie cze -
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rzy Pań skiej wy ma ga usu nię cia z ser ca zła (1 Kor. 5:7,8), jak
wska zu je na to typ, któ ry mu siał być ob cho dzo ny z prza śnym
chle bem, po usu nię ciu z do mów Izra eli tów wszel kie go kwa su
i je go spa le niu; (3) po ka zy wa li to ta kże udo wad nia jąc, że ta kie
sym bo li zo wa nie wy ma ga re for my ser ca, by nadać tej uro czy -
sto ści świę tą at mos fe rę, w od ró żnie niu od zwy kłe go po sił ku.
Zgod ne z tym by ły też my śli, że (4) Wie cze rza jest uro czy sto -
ścią pa miąt ko wą; że (5) wy ma ga zba da nia sa me go sie bie; (6)
na cisk, ja ki kła dli na ostrze że nie, by nie jeść i nie pić nie god nie,
a ta kże po da wa ne przez nich do wo dy, że ta kie nie god ne spo -
ży wa nie czy ni czło wie ka win nym cia ła i krwi (win nym grze -
chu wo bec nich); (7) wy li cza nie wszyst kich form zła w po sta -
ci du cho wej sła bo ści, cho ro by i snu, ja ko wy ni ku nie god ne go
uczest ni cze nia w sym bo licz nej uczcie oka zy wa ło się być na -
uka mi na pra wia ją cy mi złe po stę po wa nie. Mó wiąc o tych szcze -
gó łach, pod kre śla li oni 1 Kor. 11:26-34, ja ko bi blij ną pod sta wę
swej na uki, że sym bo licz ne spo ży wa nie chle ba i wi na ozna cza
i wy ma ga re for my po stę po wa nia. W ten spo sób ofia ro wa li an -
ty ty picz ną mi sę.

(31) Cza szą an ty ty picz ne go Na chszo na by ły na uki oba la ją -
ce, ja kich kal wiń scy wo dzo wie z utra cju szy ko ron uży wa li
prze ciw ko ata kom na na ukę, że chleb i wi no re pre zen tu ją cia -
ło i krew Chry stu sa, a ich spo ży wa nie re pre zen tu je ko rzy sta -
nie chrze ści jan z za słu gi Chry stu sa oraz ich wza jem ną spo -
łecz ność. Ka to li cy przez po gląd trans sub stan cja cji oraz lu te ra -
nie przez po gląd in stru men ta li za cji zwal cza li tę na ukę
z ogrom ną prze bie gło ścią, utrzy mu jąc, że wszy scy uczest ni czą -
cy usta mi spo ży wa ją rze czy wi ste cia ło i krew. Jed nak an ty ty -
picz ny Na chszon był w sta nie oba lić ka żdy ar gu ment wy su wa -
ny przez zwo len ni ków trans sub stan cja cji i in stru men ta li za cji.
Nie któ re z oba la ją cych ar gu men tów, uży te przez nas prze -
ciw ko tym dwóm błęd nym po glą dom na isto tę Wie cze rzy Pań -
skiej w TP ‘33, 15, są ta kie sa me, jak te uży wa ne przez an ty ty -
picz ne go Na chszo na. Nie po sia da jąc peł ne go świa tła na te mat
Wie cze rzy Pań skiej, an ty ty picz ny Na chszon nie mógł jed nak
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użyć ich wszyst kich, a w nie któ rych przy pad kach nie po tra fił
przed sta wić ich tak wy raź nie. Pro po nu je my po wtór ną lek tu -
rę przy to czo ne go przed chwi lą ar ty ku łu, ja ko ilu stra cję nie któ -
rych oba la ją cych ar gu men tów uży wa nych przez an ty ty picz ne -
go Na chszo na, a ta kże ja ko po moc do wła ści we go zro zu mie -
nia Wie cze rzy Pań skiej. Nie któ rzy człon ko wie tej gru py w mia -
żdżą cy spo sób oba la li ka to lic kie i lu te rań skie po glą dy prze -
ciw ne sym bo licz ne mu ro zu mie niu Wie cze rzy Pań skiej.
Na przy kład Beza z ła two ścią po ko nał kar dy na ła Lor ra ine
w wiel kiej de ba cie na te mat Wie cze rzy Pań skiej przed fran cu -
ską ro dzi ną kró lew ską i ary sto kra cją w ro ku 1561 w Po is sy. Po -
dob ne efek ty to wa rzy szy ły je go de ba cie na ten sam te mat
z naj zdol niej szy mi teo lo ga mi lu te rań ski mi w ro ku 1586
w Mont be liard. Po le micz ne pi sma an ty ty picz ne go Na chszo -
na na te mat Wie cze rzy Pań skiej są zwy cię skim oba le niem za -
rzu tów wo bec sym bo licz ne go cha rak te ru Wie cze rzy Pań skiej,
sta wia nych przez ka to li ków i lu te ran. W ten spo sób an ty ty picz -
ny Na chszon ofia ro wał swą cza szę.

(32) Ły żka ofia ro wa na przez Na chszo na przed sta wia wy -
cho wy wa nie w spra wie dli wo ści pro wa dzo ne przez an ty typ
te go księ cia, wy ni ka ją ce z sym bo licz ne go ro zu mie nia chle ba
i wi na oraz ich je dze nia i pi cia w Wie cze rzy Pań skiej. Teo lo go -
wie ka to lic cy i lu te rań scy ko lej no twier dzi li, że ta ki po gląd nie
roz wi ja uczest ni czą cych w spra wie dli wo ści, jak czy ni to po gląd
trans sub stan cja cji i in stru men ta li za cji. Od rzu ca jąc to, an ty ty -
picz ny Na chszon do wo dził, że trans sub stan cja cja i in stru men -
ta li za cja sprzy ja ją za bo bo nom, kle ry ka li zmo wi i wy pa cza niu
do brych cech, a na stęp nie zde cy do wa nie wy ka zy wał, że pa -
miąt ko we i sym bo licz ne spoj rze nie na Wie cze rzę Pań ską po -
głę bia mi łość do Bo ga, któ ry dał Swe go Sy na na śmierć za po -
tę pio ną ludz kość, a ta kże do Chry stu sa, któ ry umarł za świat;
po głę bia też mi łość do wszyst kich współ uczest ni ków, po nie -
waż jest sym bo lem śmier ci Chry stu sa, przy swa ja nia so bie
przez nich Je go za słu gi oraz ich wza jem nej spo łecz no ści; po -
głę bia, wzma ga i pod no si wia rę w za kre sie uspra wie dli wie nia
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i po świę ce nia; wzbu dza na dzie ję w chwa leb ny koń co wy re zul -
tat dla ca łej Bo żej ro dzi ny, su ge ru jąc no we wi no; wzmac nia po -
słu szeń stwo przez pod po rząd ko wa nie się na po mnie niom istot -
nym dla Wie cze rzy Pań skiej; po głę bia po ko rę przez peł ne po -
wa gi oży wie nie ser ca i umy słu ła ską Bo ga, sta no wią cą pod sta -
wę tej uro czy sto ści; po bu dza gor li wość i sa mo ofia rę przez uka -
zy wa nie umy sło wi ofia ry Bo ga i Chry stu sa w ce lu po bo żne go
upa mięt nie nia i sym bo li zo wa nia. Na te i na wie le in nych spo -
so bów wy ka zy wa li oni, w ja ki spo sób pa miąt ko we i sym bo licz -
ne ro zu mie nie Wie cze rzy Pań skiej za chę ca do wy ra bia nia wła -
ści wych cech i po stę po wa nia. W ten spo sób an ty ty picz ny Na -
chszon przy niósł zło tą ły żkę.

(33) Wer set 13 i rów no le głe wer se ty te go roz dzia łu wska zu -
ją, że mi sy i cza sze by ły srebr ne, na to miast wer set 14 i rów no -
le głe wer se ty te go roz dzia łu wska zu ją, że ły żki wszyst kich
ksią żąt by ły zło te. Jak już od daw na wie my, w sym bo lach bi -
blij nych sre bro re pre zen tu je praw dę, a zło to – to, co Bo skie.
W przy pad ku mi sy i cza szy cho dzi więc o to, że praw da cha -
rak te ry zo wa ła na pra wia nie złych cech i po stę po wa nia, a ta kże
oba la nie błę dów, do ko ny wa ne przez na uki an ty ty picz ne go
Na chszo na w je go po glą dach na te mat Wie cze rzy Pań skiej.
W przy pad ku zło tej ły żki cho dzi o to, że etycz ne na uki an ty -
ty picz ne go Na chszo na, wy ni ka ją ce z Wie cze rzy Pań skiej, by -
ły Bo skie, po nie waż po cho dzi ły od Bo ga, po nie waż przy zwy -
cza ja ły do roz wi ja nia Bo skie go cha rak te ru, pro wa dzi ły
do chwa ły, czci i nie śmier tel no ści oraz uwy dat nia ły chwa łę
Bo ga. Wa ga tych trzech na czyń – mi sy 130, cza szy 70 i ły żki 10
sy kli we dług sy kla świą tyn ne go – w su mie wy no si ła 210 sy kli.
Jak mo żna za uwa żyć, wa ga ka żde go na czy nia w sy klach mia -
ła war tość no mi nal ną 10 lub jej wie lo krot no ści – 130, 70, 10.
Sym bo li zu je to fakt, iż by ły one ofia ra mi tych, któ rzy osta tecz -
nie bę dą mieć na tu rę ni ższą od Bo skiej, po nie waż 10 i jej wie -
lo krot no ści sym bo li zu ją na tu ry ni ższe od Bo skiej. Ich su ma,
210, ja ko wie lo krot ność za rów no 7, jak i 10, su ge ru je myśl, że
cho ciaż ofia ru ją cy je osta tecz nie bę dą w na tu rze ni ższej od Bo -
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skiej, kie dyś by li spło dze ni do Bo skiej na tu ry ja ko no we stwo -
rze nia i mie li przy dzie lo ne ko ro ny. Wa ga ły żki, 10 sy kli, su ge -
ru je w ty pie ludz kie wła dze ofia ru ją ce go, do sko na łe w po czy -
ta ny spo sób; wa ga cza szy, 70 sy kli, ilo czyn 7 i 10, su ge ru je
w ty pie, że ofia ru ją cy mi by ły Bo skie no we stwo rze nia, w po -
czy ta ny spo sób w do sko na łych ludz kich cia łach; wa ga mi sy –
130 sy kli (130 jest su mą 70 i 60, przy czym 60 jest wie lo krot no -
ścią 6, sym bo lu zła i nie do sko na ło ści, na to miast 10 jest tu taj
sym bo lem ludz kiej na tu ry, czy li 60 re pre zen tu je upa dłą ludz -
ką na tu rę) – przed sta wia w ty pie to, że an ty ty picz na mi sa mia -
ła być ofia ro wa na przez spło dzo ne z Du cha jed nost ki dwo iste -
go umy słu (Jak. 1:8).W wa dze tych na czyń za war te są za tem ty -
picz ne alu zje do ró żnych cha rak te ry stycz nych cech Wiel kiej
Kom pa nii. Pan po ka zu je nam więc, że Na chszon oraz po zo sta -
li ksią żę ta są ty pem wo dzów z utra cju szy ko ron w jesz cze in -
ny spo sób niż ich udział w ofie rze za grzech. Srebr na mi sa
i cza sza w kon tra ście do zło tej ły żki wy da je się ta kże re pre zen -
to wać myśl, że war tość na uk na pra wia ją cych i oba la ją cych jest
dla Bo skich ce lów mniej sza od war to ści na uk etycz nych.

(34) Czy ta my da lej, że mi sa i cza sza by ły peł ne przed niej
mą ki za gnie cio nej z oli wą na ofia rę śnied ną (w.13). Jak już do -
wo dzi li śmy, ofia ra śnied na (z po kar mów) re pre zen tu je wy -
chwa la nie – ogła sza nie pla nu Je ho wy, ja ko przy no szą ce go Mu
za szczyt przez ma ni fe sto wa nie Je go wspa nia łej mo cy, mą dro -
ści, spra wie dli wo ści i mi ło ści, a ta kże cześć – słu żbę w in te re -
sie Je go pla nu. Ofia ra śnied na Na chszo na w mi sie i cza szy jest
więc ty pem fak tu, że w wy ni ku na pra wia ją cych i oba la ją cych
na uk an ty ty picz ne go Na chszo na, sło wem mó wio nym i pi sa -
nym, mia ła być od da na Bo gu chwa ła przez ich słu żbę w pro -
pa go wa niu wła ści we go dla nich za ry su Je go pla nu – Wie cze -
rzy Pań skiej. Przed nia mą ka re pre zen tu je dro bia zgo wość na -
uk an ty ty picz ne go Na chszo na, a oli wa – że by ła to ofia ra no -
wych stwo rzeń, któ re wno szą do słu żby przy naj mniej pew ną
mia rę Du cha Pań skie go. Czy ta my, że zło ta ły żka [pol skie prze -
kła dy błęd nie od da ją to sło wo ja ko cza ra, ka dziel ni ca – przy pis
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tł.] by ła peł na ka dzi dła. To ka dzi dło re pre zen tu je wy bor ne
ludz kie zdol no ści an ty ty picz ne go Na chszo na, w spo sób po czy -
ta ny uzna ne za do sko na łe przez za słu gę Je zu sa i uży wa ne
w słu żbie obro ny sym bo licz ne go ro zu mie nia Wie cze rzy Pań -
skiej, ja ko po bu dza ją ce go do po bo żno ści, w wy ni ku cze go
zdol no ści te roz wi ja ły się w po do ba ją ce się Bo gu ła ski. Z Bo -
skie go punk tu wi dze nia bo wiem (zgod nie z któ rym no we
stwo rze nia tra cą ce ko ro ny, aż do ro ku 1917 by ły czę ścią an ty -
ty picz ne go Aaro na) oczy wi ste jest, że ich ofia ry w Du chu
i w praw dzie by ły przyj mo wa ne przez Je ho wę w Chry stu sie
i two rzy ły w nich pew ną mia rę łask, gdy uczy li oni na te mat
łask i zgod ne go z ni mi po stę po wa nia. Fakt, że Na chszon przy -
niósł te na czy nia dla zło te go oł ta rza do wo dzi, że je go an ty ty -
pem mu sia ły być no we stwo rze nia słu żą ce w spra wach no -
wych stwo rzeń. To, że nie był on jed nak ka pła nem do wo dzi,
że je go an ty typ skła dał się z utra cju szy ko ron, co jest ko lej nym
do wo dem na to, że ksią żę ta są ty pem utra cju szy ko ron; tę in -
ter pre ta cję po twier dza też fakt, że na czy nia nie by ły mie dzia -
ne, lecz srebr ne i zło te.

(35) Wer se ty 15-17 po ka zu ją ofia ry ze zwie rząt w trzech
for mach: ofia ry ca ło pal nej, ofia ry za grzech i ofia ry spo koj nej
[w BW tłu ma czo nej ja ko ofia ry po jed na nia – przy pis tł.]. Jak
wy ka zał nam nasz dro gi Pa stor, ofia ra ca ło pal na re pre zen tu -
je za ma ni fe sto wa nie przy ję cia ofia ry przez Je ho wę; ofia ra
za grzech – po jed naw czy cha rak ter ofia ry; a ofia ra spo koj -
na – obo wiąz ki przy mie rza, przyj mo wa ne i wy peł nia ne przez
zło że nie ofia ry. Ro zu mie my, że mło dy cie lec w ofie rze ca ło pal -
nej przed sta wia na sze go Pa na ja ko te go, któ re go za słu ga czy -
ni ofia rę mo żli wą do przy ję cia; ba ran przed sta wia Ko ściół ja -
ko te go, któ re go ofia ra obej mu je ofia rę utra cju szy ko ron
przed ro kiem 1917 i w ten spo sób czy ni ofia rę utra cju szy ko -
ron do stęp ną ja ko część swej wła snej; a ba ra nek jest ty pem
utra cju szy ko ron ja ko mo żli wych do przy ję cia przez Je ho wę
dzię ki za słu dze Je zu sa oraz włą cze niu ich do Ko ścio ła. Wy żej
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wy ja śni li śmy an ty ty picz ne zna cze nie ko zła na ofia rę za grzech
(w.16). Wer set 17 wy mie nia wie le zwie rząt skła da nych na ofia -
rę spo koj ną. Ro zu mie my, że an ty typ jest na stę pu ją cy: przez
za słu gę Chry stu sa (dwa wo ły) i dzię ki włą cze niu ich do Ko -
ścio ła (pięć ba ra nów), ja ko część ofia ry za grzech (pięć ko -
złów), ofia ry utra cju szy ko ron są wy peł nie niem ich ślu bów po -
świę ce nia (pięć ba ran ków). Fakt, że ba ra nek w ofie rze ca ło pal -
nej i ofie rze spo koj nej w ka żdym przy pad ku li czył je den rok,
przed sta wia doj rza łość utra cju szy ko ron do ofiar ni cze go dzie -
ła, ja kie wy ko ny wa li. Od wo ły wa li śmy się już do fak tu, że
ksią żę ta przy no si li ofia rę za grzech ja ko do wód, że są oni ty -
pem pew nych ofiar ni ków Wie ku Ewan ge lii, a więc no wy mi
stwo rze nia mi, któ re stra ci ły ko ro ny. Ta sa ma myśl wy pły wa
z fak tu, że przy no szą oni ofia rę ca ło pal ną, po nie waż je dy ną
ofia rą mo żli wą do przy ję cia przez Je ho wę, a skła da ną w cza -
sie Wie ku Ewan ge lii, jest ofia ra kla sy Chry stu sa. Ten sam
wnio sek wy ni ka ta kże z fak tu, że przy no si li oni ofia rę spo koj -
ną, po nie waż je dy nym ofiar ni czym przy mie rzem, za wie ra -
nym i wy peł nia nym w cza sie Wie ku Ewan ge lii, jest przy mie -
rze kla sy Chry stu sa. Ta sa ma myśl wy pły wa z fak tu, że szcze -
gól ne zwie rzę w ofie rze ca ło pal nej i spo koj nej przed sta wia ich
ja ko od ręb nych od Je zu sa i Ko ścio ła. Zna leź li śmy więc sie -
dem ar gu men tów do wo dzą cych, że w ob ra zie Wie ku Ewan -
ge lii ksią żę ta re pre zen tu ją sek ciar skich wo dzów z utra cju szy
ko ron: (1) skła da li ofia rę za grzech; (2) ofia ro wa li na czy nia,
któ rych wa ga w sy klach wy no si ła 10 lub jej wie lo krot no ści
i któ rych ogól na wa ga w sy klach wy no si ła 210, a po szcze gól -
ne wa gi i ich po łą cze nia są ty pem ludz kich istot do sko na łych
w po czy ta ny spo sób, ludz kich istot spło dzo nych z Du cha oraz
no wych stwo rzeń dwo iste go umy słu; (3) ofia ro wa li na czy nia
zło te i srebr ne; (4) te na czy nia na le ża ły do zło te go oł ta rza; (5)
przy no si li ofia rę ca ło pal ną; (6) przy no si li ofia rę spo koj ną; i (7)
w ofie rze ca ło pal nej i spo koj nej są po ka za ni w in nym zwie rzę -
ciu od tych, któ re są ty pem Je zu sa i Ko ścio ła. 
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(36) Jak do tąd, prze ba da li śmy w tym roz dzia le typ i an ty typ
4 Moj. 7:1-18, po da jąc szcze gó ły na te mat mis, czasz, ły żek, ich za -
war to ści oraz ró żnych ofiar ze zwie rząt, wy mie nio nych w wer se -
tach 12-17 i zwią za nych z ofia ra mi Na chszo na. Roz wa ża jąc ofia -
ry po zo sta łych je de na stu ksią żąt, nie bę dzie my mu sie li wcho dzić
w szcze gó ły, po nie waż w ty pie są one wy ra żo ne do kład nie ty mi
sa my mi sło wa mi i, ogól nie mó wiąc, są ta kie sa me w ofia rach an -
ty ty picz nych. Ró żni ca w an ty ty pie po le ga na ró żni cy mię dzy
dwu na sto ma dok try na mi, na rzecz któ rych an ty ty picz ni ksią żę ta
ko lej no skła da li da ry. Ka żdy z nich ofia ro wał na uki na pra wia ją -
ce (mi sę), oba la ją ce (cza sze) oraz wy cho wu ją ce w spra wie dli wo -
ści (ły żki), in ne od tych ofia ro wa nych przez po zo sta łych je de na -
stu, po nie waż od no śna praw da ogól na ofia ro wa na przez ka żde -
go z an ty ty picz nych ksią żąt do ty czy ła in ne go te ma tu. Oma wia jąc
ofia ry po zo sta łych je de na stu ksią żąt, bę dzie my za tem po mi jać
ogól ne in for ma cje na te mat mis, czasz, ły żek oraz ró żnych ofiar ze
zwie rząt, od sy ła jąc czy tel ni ka do wcze śniej szych roz wa żań.

(37) Wer set 18: Zau wa ża my, że ka żdy z ty picz nych ksią żąt skła -
dał swe ofia ry in ne go dnia. Te dni w an ty ty pie na stę pu ją po so bie
tyl ko w ra mach trzech an ty ty picz nych po ko leń, z któ rych skła da się
ka żda z czte rech grup, z wy jąt kiem an ty ty picz ne go Naf ta lie go, a to
być mo że dla te go, że uni wer sa li ści po wsta li po me to dy stach. Gdy -
by śmy we wszyst kich dwu na stu an ty ty picz nych po ko le niach pró -
bo wa li usta wić je po so bie w ko lej no ści chro no lo gicz nej, wkrót ce na -
tknę li by śmy się na nie roz wią zy wal ną trud ność. Na przy kład Na -
chszon, któ ry – jak za uwa ży li śmy – ofia ro wał pierw sze go dnia,
przed sta wia wo dzów z utra cju szy ko ron w Ko ście le pre zbi te riań -
skim, na to miast Eli sur (w.30) – wo dzów z utra cju szy ko ron w Ko -
ście le gre ko ka to lic kim. An ty ty picz ny Na chszon roz po czął skła da -
nie ofiar oko ło ro ku 1535, na to miast an ty ty picz ny Eli sur – przed ro -
kiem 250, po mi mo fak tu, że typ umiesz cza ofia ry Na chszo na i Eli -
su ra ko lej no pierw sze go i czwar te go dnia. Po dob nie Ne ta na el
(w.18) i Eliab (w.24) przed sta wia ją wo dzów z utra cju szy ko ron ko -
lej no w Ko ście le Chrze ści jan i ko ścio łach po wtór ne go ad wen tu,
na to miast Sze lu miel (w.36) i Elia saf (w.42) przed sta wia ją ko lej no
wo dzów z utra cju szy ko ron w Ko ście le ka to lic kim i epi sko pal nym.
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An ty ty picz ny Ne ta na el i Eliab roz po czę li ofia ro wa nie od po wied nio
oko ło ro ku 1815 i 1850, na to miast an ty ty picz ny Sze lu miel i Elia saf
– od po wied nio oko ło ro ku 250 i 1550. Do strze ga my, że chro no lo -
gicz na ko lej ność ofia ro wa nia po da na jest w ra mach ka żde go an ty -
ty picz ne go obo zu, lecz nie mię dzy obo za mi. Na le ży pa mię tać o tych
uwa gach przy roz wa ża niu ko lej no ści dni w ty pie i an ty ty pie. Po nie -
waż an ty ty picz ny Na chszon, Ne ta na el i Eliab roz po czę li ofia ro wa -
nie od po wied nio oko ło ro ku 1535, 1815 oraz 1850, przyj mu je my ko -
lej ność ofia ro wa nia w tym an ty ty picz nym obo zie ja ko na stę pu ją cą
po so bie; po dob nie bę dzie w po zo sta łych trzech an ty ty picz nych
obo zach, z po wy ższym za strze że niem.

(38) Dok try na, ja ką Bóg przez wier nych dał de no mi na cjom
zwa nym przez nas Ko ścio łem Chrze ści jan lub Uczniów, ja ko je -
go sza far ską na ukę, jest na stę pu ją ca: jed ność lu du Pa na opie ra się
na Bi blii ja ko je go je dy nej pod sta wie wia ry. Ta na uka zo sta ła
po raz pierw szy ogło szo na przez Bar to na W. Sto ne [póź niej, z po -
wo du ma ło kla row ne go po glą du Bar to na Sto ne’a na okup,
za głów ne go ini cja to ra te go ru chu i człon ka gwiezd ne go zo stał
uzna ny Tho mas Camp bell, a Bar ton Sto ne – za je go szcze gól ne -
go po moc ni ka; z te go po wo du w pol skim wy da niu te go to mu
na pierw szym miej scu z re gu ły po da wa ny jest Tho mas Camp bell
– przy pis tł.] w ro ku 1804, w Ken tuc ky. Tak jak Pan roz po czął po -
da wa nie przez Zwin glie go praw dy na te mat Wie cze rzy Pań skiej,
w obro nie któ rej an ty ty picz ny Na chszon ofia ro wał na uki na pra -
wia ją ce, oba la ją ce i wy cho wu ją ce w spra wie dli wo ści, ja ko szcze -
gól nej praw dy Ko ścio ła re for mo wa ne go, pre zbi te riań skie go, cze -
go ty pem by ła od po wied nia mi sa, cza sza i ły żka, tak przez Bar to -
na W. Sto ne [patrz Uwa ga wy żej] roz po czął po da wa nie szcze gól -
nej praw dy na te mat pod sta wy jed no ści lu du Bo że go, w obro nie
któ rej an ty ty picz ny Ne ta na el ofia ro wał od po wied nie na uki na pra -
wia ją ce, oba la ją ce i wy cho wu ją ce w spra wie dli wo ści, po ka za ne
w ty pie przez od no śną mi sę, cza szę i ły żkę. Tak jak do Zwin glie -
go przy łą czy li się in ni Ka pła ni, przed sta wia ją cy praw dę na te mat
Wie cze rzy Pań skiej, tak do bra ta Sto ne’a przy łą czy li się in ni Ka -
pła ni, pre zen tu ją cy praw dę o jed no ści lu du Bo że go, opar tej na Bi -
blii ja ko je go je dy nej pod sta wie wia ry.
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(39) Naj bar dziej wy bit nym wśród nich był Tho mas Camp -
bell, oj ciec Ale xan dra Camp bel la, któ ry był głów ną po sta cią an -
ty ty picz ne go Ne ta na ela, tak jak Kal win był głów ną po sta cią an -
ty ty picz ne go Na chszo na. W 1809 ro ku w za chod niej Pen syl wa -
nii Tho mas Camp bell roz po czął ruch przy po mo cy tej sa mej
na uki, któ rą pięć lat wcze śniej przed sta wił Bar ton W. Sto ne
[patrz Uwa ga wy żej]. Przez wie le lat ka żdy z nich dzia łał nie -
świa do my te go, co czy nił ten dru gi i cze go na uczał; do pie ro
póź niej stwier dzi li, że duch Pa na do pro wa dził ich do tej sa mej
praw dy. Ka żdy z nich pro te sto wał pió rem i sło wem mó wio -
nym prze ciw ko sek ciar stwu; oby dwaj za czy na li ja ko pre zbi te -
ria nie, lecz nie ba wem od rzu ci li pre zbi te riań skie sek ciar stwo
oraz dok try nę ab so lut nej pre de sty na cji. Oby dwaj opo wia da li
się za bi blij ną jed no ścią wszyst kich chrze ści jan, wol ną
od wszel kich ele men tów sek ciar stwa; oby dwaj sta li się zwo len -
ni ka mi chrztu przez za nu rze nie i oby dwaj dzia ła li dłu go i sku -
tecz nie ja ko prze ciw ni cy sek ciar stwa.

(40) To Ale xan der Camp bell wy pa czył ten ruch Ma lucz -
kie go Stad ka w sek tę, zwa ną Ko ścio łem Chrze ści jan lub
Uczniów. Tak jak Kal win wy pa czył ruch Zwin glie go, tak Ale -
xan der Camp bell pod wie lo ma wzglę da mi wy pa czył ruch
Camp bel la i Sto ne’a. Wpro wa dził za nu rze nie w wo dzie w ce -
lu prze ba cze nia grze chów – chrzest Ja no wy, a ta kże co ty go -
dnio we ob cho dze nie Wie cze rzy Pań skiej, tak jak Kal win wpro -
wa dził do ru chu Zwin glie go dok try nę ab so lut nej pre de sty na -
cji i pre zbi te ria ni zmu. Ale xan der Camp bell wy ró żnia się więc
ja ko głów ny wódz z utra cju szy ko ron po ka za ny przez Ne ta na -
ela (dar Bo ży), sy na Su ara (ma ły). Ta kże in ni na le że li do an ty ty -
picz ne go Ne ta na ela, na przy kład Sa meul Ro gers, John Smith,
Tho mas Al len, Wal ter Scott i Isa ac Er rett. Zaw sze by li oni go -
to wi pro pa go wać dok try nę, że lud Bo ży jest je den i że po wi -
nien jed no czyć się tyl ko w opar ciu o Bi blię, ja ko je dy ną pod -
sta wę wia ry. Zaw sze by li go to wi uczest ni czyć w for mal nych
de ba tach w obro nie te go twier dze nia. Ale xan der Camp bell był
jed nym z naj zdol niej szych re li gij nych dys ku tan tów i ora to -
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rów XIX wie ku. Ni gdy nie wy cho dził z de ba ty prze gra ny. Swe
głów ne de ba ty to czył ze scep ty kiem Owe nem, na te mat do wo -
dów chrze ści jań stwa, z rzym sko ka to lic kim bi sku pem Pur cel -
lem – na te mat re li gii rzym sko ka to lic kiej, oraz z księ dzem Ri -
ce, pre zbi te ria ni nem – na te mat chrztu i jed no ści Ko ścio ła.
Za je go przy kła dem ka zno dzie je Chrze ści jan, Uczniów szu ka -
ją spo sob no ści po dej mo wa nia de bat, szcze gól nie na te mat
chrze ści jań skiej jed no ści, i za wsze je wy gry wa ją.

(41) Pa mię ta jąc, że szcze gól ną praw dą po wie rzo ną przez
Pa na de no mi na cji zwa nej Ko ścio łem Chrze ści jan lub Uczniów
jest jed ność lu du Bo że go opar ta na Pi śmie Świę tym ja ko je go
je dy nej pod sta wie wia ry, bę dzie my mo gli zro zu mieć, w ja ki
spo sób wo dzo wie z utra cju szy ko ron te go Ko ścio ła – an ty ty -
picz ny Ne ta na el – ofia ro wa li swą an ty ty picz ną mi sę (na uki
na pra wia ją ce), cza szę (na uki oba la ją ce) oraz ły żkę (wy cho wa -
nie w spra wie dli wo ści). Na zwa nie ich w ty pie Ne ta na elem (da -
rem Bo żym) wy da je się ozna czać, że ofe ru ją oni po dzie lo ne mu
chrze ści jań stwu po kój ja ko dar od Bo ga. Na zwa nie ich w ty pie
Su arem (ma łym) wy da je się do ty czyć fak tu, że do ma ga nie się
przez nich jed no ści wśród lu du Bo że go nie jest opar te na wiel -
kich, lecz na ma łych wy ma ga niach – przy ję ciu Je zu sa ja ko
Zba wi cie la i po słu szeń stwie Je mu ja ko Pa nu, a ta kże uzna niu
Bi blii ja ko je dy nej pod sta wy wia ry. W po rów na niu z ry go ry -
stycz ny mi żą da nia mi, ja kie dla jed no ści lu du Bo że go sta wia
na przy kład pa pie stwo, są one rze czy wi ście ma łe – są Su arem.

(42) An ty ty picz na mi sa (na uki na pra wia ją ce), ja ką przy nie -
śli, na pra wia ła złe po stę po wa nie prze ciw ko praw dzi wej jed no -
ści lu du Bo że go. Po ka zy wa ła zło sek ciar stwa i spo sób je go usu -
nię cia przez praw dzi wą jed ność lu du Bo że go. Wy ka zy wa ła, że
sek ciar stwo dzie li lud Bo ży, czy ni go wro gim, za zdro snym,
stron ni czym, zło śli wym, pod łym, sa mo lub nie am bit nym, je dy -
nie czę ścio wo owoc nym w czy nie niu do bra, słu żal czym wo bec
wo dzów, de no mi na cji oraz obiek tem wro gich ata ków z ze -
wnątrz. Do wo dzi ła, że ca łe to zło mo gło by być na pra wio ne
przez jed ność lu du Bo że go. Wy ka zy wa ła też, że ludz kie wy zna -
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nia są efek tem znacz nej igno ran cji, prze są dów i wy pa czeń, że
pro wa dzą do wal ki, pró żnej chwa ły, błę dów, po dzia łów, stron -
ni czo ści, wy łą cza nia praw dzi wych bra ci, blo ko wa nia po stę pu -
ją ce go świa tła i po grą ża nia się w ba gnie re ak cjo ni zmu. Ar gu -
men to wa ła, że ca łe to zło mo żna by usu nąć przez przy ję cie Bi -
blii ja ko je dy nej pod sta wy wia ry, w prze ko na niu, że gdy jej ta -
jem ni ce bę dą sta wa ły się na cza sie, Pan przez Swe go Du cha
otwo rzy je dla kro czą cych w po stę pu ją cym świe tle. W ten
i na in ne spo so by an ty ty picz ny Ne ta na el ofia ro wał swą mi sę. Je -
ste śmy prze ko na ni, że Bóg przy jął ją z rąk Je zu sa.

(43) Wo dzo wie z utra cju szy ko ron Ko ścio ła Chrze ści jan,
Uczniów, ofia ro wa li też an ty ty picz ną cza szę – na uki oba la ją ce.
Ich sta no wi sko na te mat jed no ści lu du Bo że go, opar te na uzna -
wa niu przez nich Pi sma Świę te go ja ko je dy nej pod sta wy wia -
ry, by ło sprzecz ne z wy zna nio wy mi po glą da mi wszyst kich in -
nych de no mi na cji. Do dat ko wo ude rza ło w po glą dy gre ko
i rzym sko ka to li ków na te mat tra dy cji ja ko źró dła za sad i wia ry.
Ude rza ło w wy zna nio we po glą dy i prak ty ki wszyst kich de no -
mi na cji, po nie waż nie mal wszyst kie z nich po sia da ły spi sa ne za -
sa dy wia ry, wy zna nio we po glą dy i re gu la mi ny. Ata ko wa ły więc
one po gląd Chrze ści jan, Uczniów. Wo dzo wie z utra cju szy ko -
ron tej de no mi na cji ata ko wa li z ko lei ar gu men ty uży wa ne
w obro nie wy znań wia ry do wo dząc, że są one ni czym in nym jak
tyl ko kor po ra cyj ny mi re gu ła mi i prze pi sa mi oraz ludz ki mi łań -
cu cha mi, wią żą cy mi du cho wym znie wo le niem tych, któ rzy się
na nie go dzą, ha mu ją cy mi ich roz wój i od ci na ją cy mi od ca łej po -
stę pu ją cej praw dy, sprzecz nej z ich wy zna nia mi. Do dat ko wo
zwra ca li uwa gę na fakt, że wszyst kie one na ucza ją błę du i dzie -
lą dro gie dzie ci Bo że na wro gie obo zy, któ re po win ny być zjed -
no czo ne w umy śle i ser cu, w jed no ści ro dzi ny Bo żej. Bro niąc
swe go sta no wi ska, twier dzi li, że ich wie rze nie zo sta ło ob ja wio -
ne przez Bo ga, jest wol ne od błę du, wy star cza ją ce, do sko na łe
i prak tycz ne. Wy klu cza je dy nie tych, któ rych wy klu cza Bóg,
a przyj mu je wszyst kich tych, któ rych przyj mu je Bóg. Ka żde mu
da je wol ność w spra wach nie istot nych i ni ko go nie czy ni dyk -
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ta to rem ani pa nem wia ry in ne go. U wszyst kich do pusz cza ró -
żni cę w po zio mie wie dzy. Ja ko swe go ha sła roz po znaw cze go ci
wo dzo wie z utra cju szy ko ron uży wa li po wie dze nia: „Tam, gdzie
Pi smo Świę te mó wi, mó wi my i my; tam, gdzie Pi smo Świę te mil -
czy, mil czy my i my”. Jest to z pew no ścią bez piecz ny spo sób po -
stę po wa nia i je dy ny mo gą cy do pro wa dzić do jed no ści lu du Bo -
że go. Si ła te go sta no wi ska tkwi w je go bi blij no ści, a to tłu ma czy
fakt, że po le mi ści Chrze ści jan, Uczniów, wy cho dzi li ze swych
czę stych de bat ja ko zwy cięz cy.

(44) Ja ko swą ofia rę an ty ty picz ny Ne ta na el przy niósł też zło -
tą ły żkę – wy cho wa nie w spra wie dli wo ści, wy ni ka ją ce z bi blij -
nej na uki, że jed ność lu du Bo że go opie ra się na Bi blii, ja ko je go
je dy nej pod sta wie wia ry. Pod kre śla li oni, że jed ność lu du Bo że -
go jest nie zbęd na do od da wa nia Bo gu naj więk szej chwa ły do -
wo dząc, że zjed no czo ny lud jest czcią dla swe go Bo ga, a zjed no -
czo na ro dzi na – czcią dla swe go Oj ca. Wy ka zy wa li, ja ką przy nio -
sło by to chwa łę i ra dość Zba wi cie lo wi, któ ry w jed nej ze Swych
ostat nich mo dlitw pro sił o jed ność lu du Bo że go. Traf ne uwa gi
w za kre sie wy cho wa nia w spra wie dli wo ści po da wa li szcze gól -
nie w kwe stii łask dzia ła ją cych w chrze ści jań skim bra ter stwie.
Po ka zy wa li, jak na uka ta po ma ga bra ciom we wza jem nym mi -
ło wa niu się z co raz więk szą żar li wo ścią. Pod kre śla li, że skła nia
ona do nie skwa pli wo ści i cier pli wo ści w ob li czu nie istot nych ró -
żnic. Kła dli na cisk na to, jak czy ni czło wie ka to le ran cyj nym wte -
dy, gdy to le ran cja jest cno tą, a nie ugię tym wte dy, gdy po trzeb -
na jest sta now czość. Do wo dzi li, że jest ona sil ną pod po rą de li -
kat no ści, po ko ry, ci cho ści, tak tu i uprzej mo ści. A przede wszyst -
kim utrzy my wa li, że ta kie sta no wi sko umo żli wia wszyst kim
sta nie się praw dzi wy mi brać mi w Pa nu i zgod ne z tym po stę po -
wa nie, po nie waż wte dy mo gą wi dzieć sie bie wza jem nie ja ko no -
we stwo rze nia i po mi jać cie le sne ró żni ce. W ten spo sób an ty ty -
picz ny Ne ta na el ofia ro wał zło tą ły żkę.

(45) Nie bę dzie my pro wa dzić tu taj roz wa żań na te mat
przed niej mą ki za gnie cio nej z oli wą, za war tej w mi sie i w cza -
szy, ani oma wiać won ne go ka dzi dła w ły żce, po nie waż ich
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zna cze nie jest ta kie sa mo we wszyst kich dwu na stu przy pad -
kach. Ma więc tu taj ta kie sa mo zna cze nie jak w przy pad ku Na -
chszo na, co wy ja śni li śmy po wy żej, do kąd od sy ła my czy tel ni -
ka po szcze gó ły. Z te go sa me go po wo du nie bę dzie my oma -
wiać zło ta i sre bra ja ko me ta li w trzech na czy niach przy nie sio -
nych przez Ne ta na ela ani ich wa gi, ofia ry ca ło pal nej, ofia ry
za grzech czy ofia ry spo koj nej – ja ko ta kich ani też w ró żnych
zwie rzę tach, z któ rych się one skła da ły. Do wy ja śnie nia tych
kwe stii, bez po trze by po wta rza nia ich tu taj, wy star czy do sto -
so wać do ofiar Ne ta na ela uwa gi po da ne na te mat ofiar Na -
chszo na. 

(46) Aby le piej do ce nić ofia rę Elia ba, przy po mnij my so bie,
że jest on ty pem ad wen ty stycz nych wo dzów z utra cju szy ko -
ron. Po ko le nie Ze bu lo na (miesz ka nie) jest bo wiem ty pem ad -
wen ty stów po wtór ne go przyj ścia lub ad wen ty stów, jak są oni
na zy wa ni w skró cie. Są oni an ty ty picz nym Ze bu lo nem (miesz -
ka niem), po nie waż, jak wia do mo, w ad wen ty zmie an ty ty picz -
ny Eliasz i Eli ze usz sta li się oczysz czo ną świąt ni cą, od dzie lo ną
od wiel kie go Ba bi lo nu. Ocze ki wa no, że wier ni na uczy cie le,
ja ko an ty ty picz ny Ja kub (1 Moj. 30:19,20), znaj dą trwa łe miesz -
ka nie u ad wen ty stów, gdyż w ad wen ty zmie sta li się oni świąt -
ni cą, od tąd od dzie lo ną od Ba bi lo nu. Eliab zna czy Bóg jest oj cem
– daw cą ży cia, a Che lon zna czy sil ny. W ten spo sób imię bę dą -
ce go ich ty pem księ cia wska zu je na ich wo dzów z utra cju szy
ko ron ja ko na orę dow ni ków Bo ga ja ko daw cy ży cia, któ ry ob -
ja wi Swo ją si łę w związ ku z dru gim ad wen tem Chry stu sa, kie -
dy to wie rzą cy otrzy ma ją ży cie za po śred nic twem Bo skiej mo -
cy. Ad wen tyzm ja ko sek ta pod kre śla więc moc Bo ga w zmar -
twych wsta niu, tak jak kal wi nizm czy ni to po przez swe ha sło
roz po znaw cze – zwierzch nic two Bo ga – w wy bo rze, a camp -
bel lizm ak cen tu je ją w Bi blii ja ko moc Bo ga, jed no czą cą Je go
lud ku zba wie niu. Wi dzi my za tem, że te trzy po ko le nia
na wschód od przy byt ku są ty pem trzech de no mi na cji, któ re
w swo ich wy zna niach wia ry szcze gól nie pod kre śla ją moc, ja -
ko przy miot Bo ga. 
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(47) Ruch ad wen ty zmu zo stał za po cząt ko wa ny (Ja kub spła -
dza ją cy Ze bu lo na) przez Wil lia ma Mil le ra, któ ry po cząt ko wo
był nie wie rzą cy, lecz dzię ki stu dio wa niu Bi blii uwie rzył. Oko -
ło 1818 r. roz po czął ba da nia nad pro roc twa mi i chro no lo gią.
Do 1829 r. roz wi nął nie mal ca ły sys tem chro no lo gii i dok try ny
pro roctw i za czął roz ma wiać na ten te mat z in ny mi. Jed nak aż
do ro ku 1831 rzad ko wspo mi nał o nim pu blicz nie. Je go pierw -
szy pu blicz ny wy kład na te mat dru gie go ad wen tu zo stał wy -
gło szo ny pierw szej nie dzie li sierp nia, 1831 r. (Whi te, „Ży cie
Mil le ra”, str. 80). Br. Mil ler ak cen to wał wie le rze czy, a szcze gól -
nie: (1) chro no lo gię pro roctw, (2) dru gi ad went Chry stu sa oraz
(3) ty siąc let nie pa no wa nie świę tych z Chry stu sem, po dru gim
ad wen cie. Do dnia swo jej śmier ci (20 grud nia 1849) wie rzył
w nie śmier tel ność czło wie ka, je go świa do mość w śmier ci,
wiecz ną szczę śli wość osią ga ną z chwi lą śmier ci przez spra -
wie dli wych oraz wiecz ne mę ki – przez złych. Po cząt ko wo
ocze ki wał po wro tu Pa na, i to w spo sób wi dzial ny w cie le,
gdzieś po mię dzy mar cem a paź dzier ni kiem 1843 r., a kie dy to
nie speł ni ło się – 22 paź dzier ni ka 1844 r. Po dru gim roz cza ro -
wa niu z po ko rą przy znał się pu blicz nie do błę du, ale nie mógł
wska zać, gdzie po peł nił błąd w swo ich pro ro czych okre sach,
któ re od mar ca 1844 r. na ogół po praw nie ro zu miał. Jed nak
swo je okre sy 1290 i 1335 lat roz po czy nał 30 lat przed okre sem
1260 lat, któ re po cząw szy od mar ca 1844 r. wła ści wie za czy nał
w 539 r. n.e. (przed mar cem 1844 r. roz po czy nał je w ro ku 538).
Roz po czy nał i koń czył 2300 dni od po wied nio w 457 r. p.n.e.
i 1843 r. n.e. Z pew no ścią nie ro zu miał po praw nie cza su, ce lu
ani spo so bu dru gie go przyj ścia Pa na. Je go chro no lo gicz ne
okre sy by ły na ogół po praw ne, cho ciaż błęd nie sto so wał nie -
któ re ich czę ści. Je go ruch na praw dę był we dług Bo skie go po -
rząd ku, od po wia da jąc w rów no le głej dys pen sa cji „praw dzi -
wym Izra eli tom” oraz mę dr com, uda ją cym się na spo tka nie
Me sja sza przed i tuż po na ro dze niu na sze go Pa na. 

(48) Ja ką szcze gól ną dok try nę Pan po dał przez nie go,
w związ ku z któ rą an ty ty picz ny Eliab ofia ro wał swo ją an ty -
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ty picz ną mi sę, cza szę i ły żkę, z ich za war to ścią i to wa rzy szą -
cą ofia rą za grzech, śnied ną oraz spo koj ną? Ad wen ty stycz ni
wo dzo wie z utra cju szy ko ron w ró żny spo sób pod kre śla ją
nie któ re dok try ny. Więk szość z nich pod kre śla śmier tel ność
czło wie ka, nie świa do mość umar łych oraz znisz cze nie złych.
Nie mo gą być to dok try ny, w związ ku z któ ry mi an ty ty picz -
ny Eliab ofia ro wał an ty ty picz ną mi sę, cza szę i ły żkę, po nie -
waż br. Mil ler – czło nek an ty ty picz ne go Ja ku ba, któ ry roz po -
czął ruch, za mie nio ny w sek tę przez ad wen ty stycz nych wo -
dzów z utra cju szy ko ron – nie wie rzył w nie, a więc nie mógł
ich użyć do za po cząt ko wa nia ru chu ad wen tu. Przed ty siąc let -
nie przyj ście Chry stu sa też nie mo że być tą dok try ną, po nie -
waż kil ka wie ków przed Mil le rem by ła ona obiek tem wia ry
bap ty stów. Nie by ła nią rów nież na uka ad wen ty zmu dnia
siód me go, któ rą więk szość ad wen ty stów obec nie ak cep tu je,
po nie waż ani br. Mil ler, ani je go ucznio wie do 1846 r. ni gdy
jej nie na ucza li. Z trzech rze czy, któ re szcze gól nie pod kre ślał,
jest tyl ko jed na, któ rej nie ak cen to wał ża den wcze śniej szy
ruch, a na któ rą ad wen ty stycz ni wo dzo wie z utra cju szy ko -
ron kła dli szcze gól ny na cisk – chro no lo gia pro roctw. Tak
więc chro no lo gia pro roctw jest tym, za po śred nic twem cze -
go br. Mil ler roz po czął swój ruch – Ja kub spło dził Ze bu lo na,
co nie za prze czal nie po twier dza ją fak ty. Czas pro ro czy był
tym, co szcze gól nie pod kre ślał, co przy cią gnę ło wie lu do je -
go ru chu i sta ło się głów nym obiek tem ata ków je go prze ciw -
ni ków. W ten spo sób fak ty po ka zu ją, co by ło bi blij ną na uką
po wie rzo ną ad wen ty stom ja ko ich szcze gól ną sza far ską dok -
try nę, w związ ku z któ rą an ty ty picz ny Eliab ofia ro wał an ty -
ty picz ną mi sę, cza szę i ły żkę – czas pro ro czy. 

(49) Błęd na chro no lo gia, sze ro ko roz po wszech nio na w cza -
sach Mil le ra, skło ni ła go do li cze nia 490 i 2300 dni od da ty mi -
sji Ez dra sza, po da wa nej w tej błęd nej chro no lo gii na rok 457
p.n.e. Z te go po wo du wy zna czył ich ko niec na 1843 r. Da ta ta
(1843) skło ni ła go naj pierw do ob li cza nia 1260 i 1290 dni od 538
r. n.e., a po cząw szy od mar ca 1844 r. li czył od 539 r.n.e., co by -
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ło po praw ne. Jed nak pró bu jąc za koń czyć te okre sy w ro ku
1843 (po tem w 1844), roz po czy nał 1335 dni 30 lat wcze śniej.
Pan do zwo lił, by ogól nie mó wiąc ro zu mo wał mniej wię cej po -
praw nie w swo ich okre sach cza so wych, z wy jąt kiem 1335 dni,
któ re w tam tym cza sie nie mia ły być zro zu mia ne bar dziej do -
kład nie. Za miast po tę piać go za nie pre cy zyj ność, ma my wszel -
kie pod sta wy do te go, by po dzi wiać ogól ną pra wi dło wość je -
go po glą dów chro no lo gicz nych. Bez wąt pie nia Bóg uży wał
i uzna wał go ja ko na czy nie do po da wa nia praw dy na cza sie
w tam tym okre sie, a je go wi docz na po ko ra w ob li czu po mył -
ki i nie słab ną ca gor li wość w ogła sza niu po ro ku 1844 bli sko ści
po wro tu Pa na uka zu ją go ja ko praw dzi we go człon ka an ty ty -
picz ne go Ja ku ba i Elia sza. Fakt, że nie do strze gał on wy raź nie
wszyst kich szcze gó łów dok try ny, któ rej użył do roz po czę cia
ru chu, póź niej wy pa czo ne go w ad wen tyzm, nie świad czy
prze ciw ko nie mu, tak jak nie czy nią te go po dob ne fak ty, że
wszy scy in ni bra cia an ty ty picz ne go Ja ku ba, nie bę dą cy Apo sto -
ła mi, ja ko za ło ży cie le ru chów Ma lucz kie go Stad ka, póź niej
wy pa cza nych w de no mi na cje, nie do strze ga li wszyst kich
szcze gó łów od po wied nich dok tryn, któ rych uży wa li do za -
po cząt ko wa nia swo ich od no śnych ru chów. Lu ter na przy kład
nie do strze gał ró żni cy mię dzy uspra wie dli wie niem tym cza -
so wym a oży wio nym; Zwin gli nie ro zu miał, że chleb i wi no re -
pre zen tu ją ta kże pra wa ży cio we i pra wo do ży cia Ko ścio ła itd.
Z pew no ścią ście żka spra wie dli wych jest jak świe cą ce świa tło,
któ re co raz bar dziej świe ci, aż do dnia do sko na łe go.

(50) Gdy już prze ko na li śmy się, ja ką dok try nę Bóg po wie -
rzył ad wen ty stom ja ko ich szcze gól ną sza far ską na ukę – czas
pro ro czy zwią za ny z dru gim ad wen tem, przyj rzyj my się nie -
co bli żej księ ciu an ty ty picz ne go Ze bu lo na i je go ofia rom. Ad -
wen tyzm po dzie lił się na oko ło pół tu zi na sekt, z któ rych
wszyst kie mniej lub bar dziej sta now czo trzy ma ją się chro no -
lo gicz nych po glą dów br. Mil le ra, cho ciaż z ko niecz no ści przy -
zna ją, że po peł nił on błąd. Po nad to, bra cia z Ma lucz kie go Stad -
ka, wa ha jąc się co do ro ku 1843 i 1844, oko ło 1859 r. prze po wie -
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dzie li rok 1873, a gdy to nie spraw dzi ło się – rok 1874, ja ko czas
po wro tu na sze go Pa na, opie ra jąc swo je po glą dy na po glą dach
br. Mil le ra, je dy nie z tą ró żni cą, że za czę li oni ob li czać 1335 dni
od te go sa me go mo men tu co 1260 i 1290 dni – po cząt ko wo
od 538, a po tem od 539 r. n.e. Cho ciaż ci, któ rzy po 1874 r. na -
dal spo dzie wa ją się przyj ścia Chry stu sa w cie le, trzy ma ją się
okre sów cza so wych, po tę pia ją oni wy zna cza nie da ty te go wy -
da rze nia. Głów ni wo dzo wie z utra cju szy ko ron – an ty ty picz -
ny Eliab – któ rzy trzy ma li się cza su wy li czo ne go przez br. Mil -
le ra, to Jo shua Hi nes, naj zdol niej szy oso bi sty po moc nik br.
Mil le ra przez wie le lat do je go śmier ci, Ja mes i El len Whi te,
Uriah Smith i Mi les Grant. Są oni naj wa żniej szy mi człon ka mi
an ty ty picz ne go Elia ba. Od 1874 r. nie uży wa ją pro ro cze go cza -
su br. Mil le ra do wy zna cza nia da ty po wro tu Pa na, lecz do pod -
kre śla nia je go bli sko ści, twier dząc, że okre sy chro no lo gicz ne
do bie gły do koń ca oraz że znaj du je my się obec nie w okre sie
ocze ki wa nia, któ re go dłu go ści – jak przy zna ją – nie zna ją. 

(51) Tak jak wszy scy in ni wo dzo wie z utra cju szy ko ron, ofia -
ro wa li oni mi sę, cza szę i ły żkę, to jest na uki na pra wia ją ce, oba -
la ją ce i etycz ne. Po nie waż dok try ną, w związ ku z któ rą ofia ru -
ją oni te na uki, są pro roc twa do ty czą ce cza su, po win ni śmy szu -
kać w nich po twier dze nia, że pro roc twa zwią za ne z na dzie ją po -
wro tu na sze go Pa na na pra wia ją złe po stę po wa nie, oba la ją ata -
ki na ogól ne za ry sy cza su pro ro cze go ob li czo ne przez br. Mil le -
ra oraz po ma ga ją we wła ści wym ży ciu. W ten spo sób ich an ty -
ty picz ną mi są by ły przy ka za nia, na po mnie nia itp., zwią za ne
z chro no lo gicz ny mi na uka mi z pro roctw, któ re na pra wia ły złe
po stę po wa nie. „Ta bło ga na dzie ja” po wro tu na sze go Pa na, za -
cho wa na w umy śle, za wsze skła nia ła do po bo żno ści, na to miast
za po mi na nie o niej za wsze sprzy ja ło świa to wo ści. Kie dy wiel -
kie od stęp stwo na po cząt ku obec ne go Wie ku zga si ło na dzie ję
Ko ścio ła co do po wro tu na sze go Pa na, ja ko cza su po łą cze nia się
z Nim i pa no wa nia nad zie mią, na ko rzyść po glą du o na wró ce -
niu świa ta i pa no wa niu nad nim ty siąc lat przed po wro tem na -
sze go Pa na, uto ro wa ło to dro gę na pły wo wi sze rzą cej się w Ko -
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ście le świa to wo ści. Ta wy pa czo na na dzie ja spra wi ła, że jej orę -
dow ni cy ob ni ża li stan dard praw dzi we go po świę ce nia, któ re
pod czas pa no wa nia grze chu i sa mo lub stwa znaj do wa ło sto sun -
ko wo nie wie le wra żli wych dusz; ucie ka li się przy tym do me tod
i na uk, któ re mo gły po do bać się te mu świa tu. W ten spo sób po -
wsta ło wie le fał szy wych dok tryn, hie rar chicz na or ga ni za cja,
wy szu ka ne i wspa nia łe ry tu ały oraz ła twe ży cie, przy sto so wa -
ne do zdo by wa nia nie odro dzo nych. Na cisk po ło żo no na ze -
wnętrz ne ob rzę dy, za cho wa nia i na gro dy, któ re po do ba ły się te -
mu świa tu. Dla wie lu Ko ściół oka zał się naj pew niej szą i naj -
szyb szą dro gą do po pu lar no ści, bo gac twa, po zy cji, awan su i wła -
dzy, co po wo do wa ło roz wój sa mo lub nych, świa to wych, błęd -
nych i grzesz nych cech i prak tyk w Ko ście le. Świa to wa am bi cja,
li czeb ność, wła dza, po pu lar ność, pre stiż, bo gac twa i sta no wi ska,
z to wa rzy szą cą im py chą, sa mo wy wy ższa niem, wal ką, za zdro -
ścią, nie na wi ścią, zło śli wo ścią, mści wo ścią itp. wszę dzie zaj mo -
wa ły miej sce na peł nio ne go Du chem ży cia pierw szych uczniów,
za pie ra ją cych się sie bie oraz świa ta i ofia ru ją cych sa mych sie bie. 

(52) Ta ki nie chrze ści jań ski duch za wsze ce cho wał ży cie
więk szo ści z tych, któ rzy po rzu ca li „tę bło gą na dzie ję”; na to -
miast gdzie kol wiek „ta bło ga na dzie ja” od rzu ca błęd ną na -
dzie ję na pa no wa nie Ko ścio ła bez Pa na przed Je go po wro tem,
to zło zni ka. Kto bę dzie da lej pró bo wał na wra cać rze sze lu dzi
przez ob ni ża nie do ich po zio mu chrze ści jań skich stan dar dów,
je śli wie rzy, że obec ny czas jest prze zna czo ny nie na na wró ce -
nie świa ta, lecz na wy bór Ko ścio ła, przy to wa rzy szą cym te mu
da wa niu świa tu świa dec twa o nad cho dzą cym Kró le stwie? Kto
– świa do my, że je go wiel kim za da niem jest kro cze nie śla da mi
Je zu sa i przy go to wa nie się do praw dzi wej pra cy w Ty siąc le ciu
– obiek tem swych am bi cji uczy ni świa to wą po pu lar ność, bo -
gac two, po zy cję, urząd, wpływ itp.? Czy nie za uwa ży on, że
rze czy te sto ją na dro dze do je go zwy cię stwa oraz że ten, kto
ma w so bie tę na dzie ję, oczysz cza sa me go sie bie z te go, jak
i wszel kie go in ne go zła, tak jak czy sty jest Chry stus? Czy pra -
gnie nie od nie sie nia zwy cię stwa nie uzdol ni go do od rzu ce nia
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du cha gnie wu, py chy, sa mo wy wy ższe nia, zło śli wo ści, za zdro -
ści, wal ki, nie na wi ści, od we tu itp., zro dzo ne go przez wa run ki
stwo rzo ne przez fał szy wą na dzie ję? O tak, za iste! I wła śnie
tak an ty ty picz ny Eliab wy ko rzy sty wał obiet ni cę ry chłe go po -
wro tu na sze go Pa na, po cho dzą cą z na uk br. Mil le ra na te mat
cza su pro ro cze go zwią za ne go z Je go po wro tem. Kto za prze czy,
że na pra wia ją ce za sto so wa nie tych na uk sku tecz nie umo żli -
wia ło przyj mu ją cym je wier nym oczysz cza nie sa mych sie bie ze
zła, ja kie spro wa dzał post mil le na ryzm? Je śli spoj rzy my na ży -
cie wier nych ad wen ty stów, do strze ga my u nich wie le po do -
bieństw do pier wot ne go Ko ścio ła, w je go za pie ra ją cym się
świa ta du chu, a to nie wąt pli wie dzię ki na ci sko wi, ja ki an ty ty -
picz ny Eliab kładł na oczysz cza ją cy wpływ bli sko ści tej bło giej
na dziei. Pod kre śla jąc oczysz cza ją cą moc my śli o bli sko ści dru -
gie go ad wen tu, i to w roz ma itych szcze gó łach oraz we wła ści -
wym du chu, an ty ty picz ny Eliab ofia ro wał swo ją an ty ty picz ną
mi sę, wy peł nio ną an ty ty picz ną przed nią mą ką, za gnie cio ną
z an ty ty picz ną oli wą. 

(53) Ci ad wen ty stycz ni wo dzo wie z utra cju szy ko ron ofia -
ro wa li też an ty ty picz ną cza szę – na uki oba la ją ce ata ki na pro -
ro cze okre sy cza so we, po da ne przez br. Mil le ra. W cza sie swo -
jej dzia łal no ści ruch Mil le ra przy cią gał wie le uwa gi i miał licz -
nych uzdol nio nych mów czych oraz li te rac kich prze ciw ni ków.
Wśród prze ciw ni ków br. Mil le ra by li pro fe so ro wie Sto we,
Pond, Bush, Stu art i Cha se oraz dok to rzy Do wling, Ja rvis, Hin -
ton, Ha mil ton, Shi me al i Ken drick. Ró żniąc się w swo ich po glą -
dach, pró bo wa li oni w ró żny spo sób oba lać je go po glą dy na te -
mat cza so wych pro roctw zwią za nych z dru gim ad wen tem.
Nie któ rzy z nich za prze cza li, że 2300, 1260, 1290 czy 1335 dni
przed sta wia ją la ta. An ty ty picz ny Eliab udo wad niał im, że są
w błę dzie, co czy nił szcze gól nie przy po mo cy 70 ty go dni, 490
dni do koń ca wy łącz nej ła ski dla Izra ela; do wo dził też, że he -
braj skie sło wo cha tach, prze tłu ma czo ne w Dan. 9:24 ja ko „wy -
zna czo no”, ozna cza „od cię to”, od cię to z tych 2300 dni. Nie któ -
rzy z nich twier dzi li, że czwar te kró le stwo Da nie la (Dan. 7,8)
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ozna cza po dzie lo ne im pe rium Gre cji. An ty ty picz ny Eliab wy -
ka zy wał, że więk szość wy da rzeń prze po wie dzia nych w Dan.
7 i 8 od no śnie czwar te go kró le stwa nie wy peł ni ła się w po dzie -
lo nym im pe rium Gre cji, lecz wszyst kie one wy peł ni ły się w ce -
sar stwie Rzy mu i je go po dzia łach. Nie któ rzy z je go prze ciw ni -
ków wy ra że nie „ma ły róg” sto so wa li do An tio cha Epi fa ne sa, in -
ni do wła dzy Ma ho me ta. An ty ty picz ny Eliab oba lał te po glą -
dy do wo dząc, że od no si się ono do pa pie stwa. Nie któ rzy z je -
go prze ciw ni ków uzna wa li 1260 i 1290 dni za licz bę li te ral -
nych dni w hi sto rii An tio cha Epi fa ne sa, a rów no le głe 1260 dni
z Ob ja wie nia – za od no szą ce się do licz by li te ral nych dni w hi -
sto rii Ne ro na; nie któ rzy nie chcie li wy zna czać da ty ich po cząt -
ku, któ rą dla in nych był rok 606 n.e., da ta de kre tu Fo cu sa.
W tej kwe stii an ty ty picz ny Eliab był naj bli żej praw dy, bro niąc
da ty 538 r. n.e., kie dy to ge ne rał Be li sa riusz, sta ra jąc się wy eg -
ze kwo wać de kret Ju sty nia na, zmu sił Ostro go tów do od stą pie -
nia od ob lę że nia Rzy mu. Ale wła ści wą da tą jest rok 539 n.e.,
kie dy to Be li sa riusz znisz czył kró le stwo Ostro go tów i w ten
spo sób uwol nił pa pie ża od pły ną cych z te go ty tu łu ogra ni -
czeń, po zwa la jąc mu usta no wić we Wło szech je go wła sną wła -
dzę. W kwe stii da ty po wro tu Chry stu sa br. Mil ler oczy wi ście
się my lił, co an ty ty picz ny Eliab mu siał przy znać, nie bę dąc
w sta nie udzie lić za do wa la ją ce go wy ja śnie nia ro ku 1844. Co
do przed ty siąc let nie go po wro tu na sze go Pa na wie lu z je go
prze ciw ni ków zwal cza ło go na ko rzyść post mil le na ry zmu. Jed -
nak an ty ty picz ny Eliab umie jęt nie wy ka zy wał ich błąd i do wo -
dził bi blij no ści pre mil le na ry zmu. W ten spo sób an ty ty picz ny
Eliab był sku tecz ny w spo rze z prze ciw ni ka mi praw dy, któ rą
br. Mil ler po dał w swo im ru chu – ofia ro wał an ty ty picz ną cza -
szę, wy peł nio ną an ty ty picz ną przed nią mą ką, za gnie cio ną
z an ty ty picz ną oli wą. 

(54) An ty ty picz ny Eliab ofia ro wał ta kże ły żkę, wy peł nio ną
won nym ka dzi dłem. Ły żka ta re pre zen tu je wy cho wa nie
w spra wie dli wo ści oraz na uki etycz ne, ja kie ad wen ty stycz ni
wo dzo wie z utra cju szy ko ron przed sta wia li w związ ku z pro -
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roc twa mi do ty czą cy mi cza su po wro tu na sze go Pa na, po da ny -
mi przez br. Mil le ra. Tak jak dok try na o szyb kim po wro cie Pa -
na pro wa dzi ła do oczysz cza nia tych, któ rzy ją przyj mo wa li,
od grze chu, błę du, sa mo lub stwa i świa to wo ści, tak pro wa dzi -
ła ona rów nież do roz wi ja nia u jej wy znaw ców łask Du cha.
Z te go po wo du an ty ty picz ny Eliab po da wał ją ja ko ową bło gą
na dzie ję, któ rej speł nie nie ozna cza ło wy zwo le nie i uwiel bie nie
człon ków Ko ścio ła oraz ich wiecz ne po łą cze nie z Pa nem i so -
bą na wza jem. To oczy wi ście bu dzi ło na dzie ję. Pod kre śla li ko -
niecz ność mi ło ści do Bo ga, Pa na Je zu sa, bra ci oraz świa ta ludz -
ko ści, włą cza jąc wro gów, ja ko nie zbęd ną, by nada wać się
do udzia łu w speł nie niu się tej na dziei; a to oczy wi ście pro wa -
dzi ło do roz wi ja nia mi ło ści u wier nych. Pod kre śla li ko niecz -
ność za cho wy wa nia tej na dziei w ser cu, ja ko środ ka umo żli -
wia ją ce go bra ciom prak ty ko wa nie cier pli wo ści wśród prze -
szkód do po bo żne go ży cia. Po ma ga ło to roz wi jać cier pli wość
u tych, któ rzy na to re ago wa li. Uka zy wa li tę na dzie ję bra ciom,
by umo żli wić im roz wi ja nie nie biań skie go spo so bu my śle nia.
Przez pod kre śla nie ma ło ści na szych obec nych cier pień, za pie -
ra nia sa me go sie bie oraz ofiar w po rów na niu z „chwa łą, któ ra
ma się ob ja wić”, an ty ty picz ny Eliab po da wał na uki, któ re po -
ma ga ły bra ciom prze ja wiać du cha po słu szeń stwa. Przez kon -
tra sto wa nie owej na dziei z na szą ni co ścią po da wa li na uki ma -
ją ce na ce lu wy ro bie nie po ko ry. Pod kre śla jąc myśl o przyj ściu
Je zu sa ja ko Kró la i Pa na, przed sta wia li na uki skła nia ją ce do ci -
cho ści. Przez kon tra sto wa nie ni co ści obec nych ziem skich rze -
czy z wa gą obec nych przy wi le jów słu żby oraz per spek ty wą
chwa ły, pre zen to wa li na uki sprzy ja ją ce roz wi ja niu gor li wo ści.
W ten spo sób po sel stwo o bli sko ści dru gie go ad wen tu, w mia -
rę jak an ty ty picz ny Eliab pod kre ślał ró żne je go eta py, sta wa -
ło się w je go rę kach bar dzo istot nym środ kiem wy cho wy wa -
nia w spra wie dli wo ści – na uk etycz nych. W tej an ty ty picz nej
ły żce by ło wie le an ty ty picz ne go won ne go ka dzi dła; z pew no -
ścią by ło ono ofia ro wa ne przez an ty ty picz ne go Elia ba. 
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PY TA NIA
(1) Czym ce chu je się 4 Moj. 7? Ogól nie mó wiąc, ko go przed sta -

wia dwu na stu ksią żąt? Ja ki fakt, wie lo krot nie po wta rza ny w tym
roz dzia le, po zwa la bar dziej do kład nie zro zu mieć ich an ty typ i ja kie
wnio ski z te go wy ni ka ją?

(2) Jak mo że my wy ja śnić fakt, że an ty ty picz ni ksią żę ta są utra cju -
sza mi ko ron, a mi mo to ma ją udział w ofie rze za grzech? Je dy nie w ja -
kich oko licz no ściach są oni od ró żnia ni od an ty ty picz ne go Aaro na? Ja -
ki po gląd z ob ra zu Wie ku Ewan ge lii oka zu je się pra wi dło wy i dla cze -
go? Do kie dy utra cju sze ko ron by li czę ścią an ty ty picz ne go Aaro -
na i co się wte dy sta ło z ich no wy mi stwo rze nia mi i czło wie czeń -
stwem? Ja kie czte ry wnio ski wy ni ka ją z tych roz wa żań? Po daj krót -
ką i do kład ną de fi ni cję dwu na stu an ty ty picz nych ksią żąt.

(3) Wy ja śnij w ty pie i an ty ty pie pro ble my mię dzy Abra ha mem
i Lo tem oraz ich pa ste rza mi, ilu stru ją ce tę myśl. Na po par cie tej my -
śli, przed staw też kłót nie mię dzy pa ste rza mi Iza aka i Fi li sty nów
o stud nie. Po daj kil ka przy kła dów z hi sto rii Ko ścio ła, wy ja śnia ją -
cych ten an ty typ. Dla cze go ty py te od ró żnia ją wier nych od po zo sta -
łych? W ja kich oko licz no ściach ty py nie po ka zy wa ły by tej ró żni cy?
– po daj przy kład ta kie go ty pu.

(4) Ja kie są przy kła dy wo dzów z utra cju szy ko ron i co ka żdy
z nich uczy nił z ru chem Ma lucz kie go Stad ka? W kim są oni po ka za -
ni i co po win ni śmy są dzić o ich sta no wi sku?

(5) Co po da li śmy po wy żej od no śnie na sze go po glą du? Ogól nie
mó wiąc, co jest an ty ty pem ofiar dwu na stu ksią żąt? Ja kie aspek ty an -
ty ty pów 4 Moj. roz wa ża my?

(6) Jak w E 5, roz. III za sto so wa li śmy 4 Moj. 7:1 i ja kie go wy ra że -
nia uży li śmy w tym ce lu? Ja kie dwa py ta nia ten fakt ro dzi? Do ja kich
trzech an ty ty picz nych okre sów od no szą się wy da rze nia 4 Moj. i co
czy ni je ko niecz ny mi? Jak są po twier dzo ne dwa z tych za sto so wań?
Dla cze go za sto so wa nie na Epi fa nię pod kre śla zna cze nie dru gie go
z tych dwóch py tań?

(7) Co na le ży uczy nić, by do strzec w tym har mo nię? Z ja ki mi trze -
ma roz ró żnie nia mi ma my do czy nie nia? Wy ja śnij ka żde z tych roz -
ró żnień. Udo wod nij bi blij nie pierw sze z nich.

(8) Wy ja śnij dru gie roz ró żnie nie. Jak mo żna wy ja śnić fakt, że
Ko ściół był wte dy wciąż wy sta wio ny tym cza so wo? – po daj na do wód
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rów no le gły przy pa dek. Czy prze wi dy wa nie Bo ga spra wia, że rzecz,
o któ rej on wie, mu si się stać – ja ki jest zwią zek mię dzy je go wie dzą
a prze wi dy wa ny mi wy da rze nia mi? Dla cze go wła ści we jest mó wić
o Ko ście le ja ko o wy sta wio nym in dy wi du al nie w Epi fa nii – kie dy Ko -
ściół bę dzie wy sta wio ny nie zmien nie i in dy wi du al nie? 

(9) W czym po ma ga ją nam te trzy roz ró żnie nia w od nie sie niu
do słów „w dniu, w któ rym Mo jżesz w peł ni wy sta wił przy by tek”? Jak
na le ży ro zu mieć te sło wa w od nie sie niu do Wie ku Ewan ge lii – kie -
dy on się roz po czął i za koń czył? Co mia ło miej sce w tym dniu, za nim
an ty ty picz ni ksią żę ta przy nie śli ofia ry? Ja ki jest an ty typ na masz cze -
nia i po świę ce nia przy byt ku? Ja ki jest an ty typ na masz cze nia i po świę -
ce nia ka żde go sprzę tu?

(10) O ja ki oł tarz cho dzi w w.1? Ja ki jest an ty typ je go na masz cze nia
i po świę ce nia? Ja ki jest an ty typ na masz cze nia i po świę ce nia na czyń?

(11) Cze go do wo dzi zwią zek w.1 i 2? Ja ki był te go an ty typ? Ja ki
jest an ty ty picz ny zwią zek ofiar te go roz dzia łu z an ty ty picz nym li cze -
niem z 4 Moj. 1? Cze go ty pem są ofia ry ksią żąt? Ja kie go cha rak te ru
nie mia ły, a ja ki mia ły i dla cze go? W ja ki spo sób ta sa ma kla sa mo że
ofia ro wać Aza ze lo wi i Je ho wie? Ja ka część ich słu żby jest przed sta -
wio na w tym roz dzia le? 

(12) Co opi su je w.3? Cze go ty pem jest fakt, że przy no si li oni swe
ofia ry przed Pa na oraz przed przy by tek? Co przed sta wia ją wo zy? – po -
daj do wo dy bi blij ne. Ja ki jest ogól ny an ty typ wo zów z 4 Moj. 7:3-8?
Co jest po ka za ne w tym, że by ły one przy kry te? Co re pre zen tu ją
zwie rzę ta po cią go we – ko nie, osły i wo ły? – po daj do wo dy. Co przed -
sta wia fakt, że dwóch ksią żąt przy pro wa dza ło je den wóz, a co fakt,
że ka żdy ksią żę przy pro wa dzał jed ne go wo łu?

(13) Dla cze go de fi ni cja or ga ni za cji, na wet tych re li gij nych, nie jest
wy star cza ją co pre cy zyj na dla an ty ty picz nych wo zów? Ja kie są do -
kład ne an ty ty py sze ściu wo zów i dla cze go? Ja kie są do kład ne an ty -
ty py wo łów i dla cze go?

(14) Jak po win ni śmy ro zu mieć wo zy w an ty ty pie? – po daj przy -
kła dy. Jak po win ni śmy ro zu mieć w an ty ty pie sześć par wo łów? Co
re pre zen tu ją dwa wo ły cią gną ce je den wóz?

(15) O czym mu si my pa mię tać w od nie sie niu do tych to wa rzystw
– kie dy one po wsta ły? Jak ich funk cje by ły wy ko ny wa ne przed ich
po wsta niem i jak za pa tru je się na to ob raz skoń czo ny? Po daj kil ka ilu -
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stra cji. Ja cy wy daw cy nie bę dą cy wy daw nic twa mi są uwzględ nie ni
w an ty ty pie? – po daj kil ka przy kła dów. Kie dy po wsta ły to wa rzy stwa
wy da ją ce cza so pi sma i ko go obej mu je ten an ty ty picz ny wóz?

(16) Co po ka zu ją w.4-8? Co w ty pie i an ty ty pie Je ho wa po le cił
Mo jże szo wi od no śnie wo zów? Cze go ty pem jest po le ce nie przez
Nie go Mo jże szo wi, by prze ka zał je Le wi tom? Ja kim ogra ni cze niem
i dla cze go by ło przy dzie le nie Le wi tom wo zów we dług ich słu żby? Ile
wo zów otrzy ma li Ger szo ni ci, a ile Me ra ri ci i skąd ta ró żni ca?

(17) Ja kie dwa za kre sy słu żby na le ża ły do an ty ty picz nych Ger szo -
ni tów i ile w związ ku z tym po trze bo wa li an ty ty picz nych wo zów? Wy -
mień od po wied nie an ty ty picz ne wo zy i po daj, któ ry z nich otrzy ma li
Lib ni ci a któ ry Szi me ici? Kie dy to wa rzy stwa te po sia da ły kon sty tu cje,
a kie dy sta tu ty? Co by ło by nie mo żli we bez tych an ty ty picz nych wo zów?

(18) Ja kie są dwie gru py an ty ty picz nych Me ra ri tów i za kre sy ich
słu żby? Ile po trze bo wa li za tem an ty ty picz nych wo zów i do cze go słu -
żył ka żdy z nich? Ja kie go cha rak te ru by ła ka żda pa ra an ty ty picz -
nych wo łów do ka żde go z tych wo zów?

(19) Co zna czy imię Ita mar i ja ki an ty typ to su ge ru je? Kto sta no -
wił Ita ma ra Wie ku Ewan ge lii? Kto re pre zen tu je gwiaz dy okre sów żę -
cia? Co przed sta wia prze ka za nie przez Mo jże sza wo zów Le wi tom
po przez Ita ma ra? – po daj przy kła dy.

(20) Cze go nie otrzy ma li Ke ha ty ci i dla cze go? Cze go to jest ty pem
i na ja kie dwa spo so by oni dzia ła li? Dla cze go nie mo gą wy ko ny wać
swej pra cy przez an ty ty picz ne wo zy? W ja ki spo sób no szą w an ty ty -
pie swój cię żar na ra mio nach? Jak jest po ka za na ich współ pra ca i jak
so bie po ma ga ją? – po daj przy kła dy.

(21) Co po ka zu je po wy ższa ana li za i cze go jest do wo dem? Cze -
go się trzy ma my w tych roz wa ża niach i co za uwa ża my? Do cze go po -
win no to nas po bu dzić? 

(22) Co i dla cze go mo że być w tym miej scu po moc ne? Co po ka zu je
4 Moj. 1:1-17? Co jest przed sta wio ne w 4 Moj. 1:18-46? Co opi su je 4 Moj.
1:47-54? Z ja kich dwóch punk tów wi dze nia dwa na ście de no mi na cji chrze -
ści jań stwa jest po ka za nych w 4 Moj. 2? Streść an ty ty py 4 Moj. 1,2 i 26.

(23) Co jest przed sta wio ne w ty pie w 4 Moj. 3:1-4 oraz 3:5-4:49 –
w ilu gru pach i po dzia łach? Streść an ty typ 4 Moj. 1-4. Co opi su je
4 Moj. 5:1-10 oraz 5:11-31? Co przed sta wia 4 Moj. 6:1-27, a co 4 Moj.
7:10-89? W ja kiej in nej księ dze są omó wio ne po dob ne za gad nie nia?
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– po daj stresz cze nie. Ja kie jest na sze na stęp ne za da nie?
(24) O ja ki oł tarz cho dzi w w.10 i dla cze go? Ja kie jest po praw ne tłu -

ma cze nie słów od da nych w w.10 ja ko „przed oł ta rzem” i dla cze go?
Z ja kie go punk tu wi dze nia i w ja kiej funk cji oł tarz ten jest ty pem kla -
sy Chry stu sa? Co przed sta wia je go na masz cze nie i kie dy miał miej sce
je go an ty typ? W ja kiej ko lej no ści wy stę po wa ło an ty ty picz ne na masz -
cza nie i ofia ro wa nie z punk tu wi dze nia te go roz dzia łu – po daj przy -
kład? Do cze go na czy nia by ły ofia ro wa ne w ty pie i an ty ty pie?

(25) Co i w ja ki spo sób po ka zu je w.11? Co re pre zen tu je za pla no wa -
nie od dziel ne go dnia dla przy no sze nia ofiar przez po szcze gól nych ksią -
żąt i ja kie są wza jem ne re la cje mię dzy ty mi okre sa mi? Ja ka wy stę pu je
w nie któ rych przy pad kach ró żni ca mię dzy ty pem a an ty ty pem i gdzie
jest w ty pie po da na ko lej ność? Jak mo że my wy ja śnić tę ró żni cę?

(26) Cze go ob ra zem miał być Izra el w swej or ga ni za cji i przy byt ku
i ja ki jest je den z ce lów Je ho wy? Jak Je go przy mio ty by ły po ka za ne Ka -
pła nom, Le wi tom i Izra eli tom? Ja kie jest twier dze nie ra bi nów od no -
śnie czte rech sztan da rów dla czte rech obo zów Izra ela? Co na ten te mat
po da je Bi blia? Ja ki jest pod sta wo wy wy zna nio wy po gląd ka żde go z czte -
rech obo zów an ty ty picz ne go Izra ela – wy mień trzy de no mi na cje w ka -
żdym z czte rech an ty ty picz nych obo zów? Ja ki wy pły wa z te go lo gicz -
ny wnio sek? Ja ki Bo ski przy miot naj pierw przy cią gał uwa gę zwy kłe go
czło wie ka i cze go jest to praw do po dob nym po wo dem? Czy je na czy nia
i ofia ry są wy mie nio ne w tym roz dzia le ja ko pierw sze? 

(27) Co zna czą imio na Na chszon, Am mi na dab oraz Ju da? Ko go
ty pem jest Na chszon? Ja ki był po gląd Zwin glie go na Wie cze rzę Pań -
ską i czy był on praw dzi wy? Kto za po cząt ko wał tę na ukę i kto nie -
ba wem przy łą czył się do jej gło sze nia? Kim by ły głów ne oso by, któ -
ry wy pa czy ły ruch Zwin glie go w sek tę i kto wśród nich przo do wał?

(28) Czym się ce chu ją kal wiń scy teo lo go wie i jak jest to po ka za ne?
Jak ko ścio ły kal wiń skie są na zy wa ne w Eu ro pie oraz w Wiel kiej Bry ta -
nii i Ame ry ce? Kto jest ich ty pem i co zna czy je go imię – wy ja śnij je go
an ty ty picz ne za sto so wa nie? Ja kie ha sło roz po znaw cze za wie ra pod sta -
wo wą za sa dę ich sys te mu dok try nal ne go? Dla cze go ko ścio ły kal wiń skie
zaj mu ją pierw sze miej sce w swym obo zie i jak po ka zu je to typ?

(29) Ja kie na czy nia przy niósł dla oł ta rza Na chszon i in ni ksią żę -
ta i w czym jesz cze ich ofia ry by ły po dob ne? Czym ró żnią się opi sy
słu żby wszyst kich tych ksią żąt? Co przed sta wia ją mi sy, cza sze i ły -
żki i gdzie znaj dzie my do dat ko we te go po twier dze nie? Cze go nie
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ofia ro wał ża den z ksią żąt i ja kie są te go dwa po wo dy w an ty ty pie?
W ja ki spo sób Kal win i je go na śla dow cy wy pa czy li cel i sku tek Wie -
cze rzy Pań skiej z po glą du Zwin glie go? Co na stą pi ło póź niej?

(30) O czym na le ży pa mię tać, by le piej zro zu mieć an ty typ ofia ro wa -
nia na czyń przez Na chszo na? Ja ki jest ten an ty typ? Co przed sta wia mi -
sa? Ja ki był po gląd Zwin glie go na Wie cze rzę Pań ską i cze go nie ro zu miał
on w za kre sie spo łecz no ści? Przez ja kie sie dem na uk teo lo go wie kal wi -
ni zmu, bę dą cy utra cju sza mi ko ron, ofia ro wa li an ty ty picz ną mi sę? 

(31) Co by ło cza szą Na chszo na? Ja kie ko ścio ły szcze gól nie ata ko -
wa ły na ukę an ty ty picz ne go Na chszo na od no śnie Wie cze rzy Pań -
skiej – przez ja kie dok try ny te go do ko ny wa ły i jak re ago wał na to an -
ty ty picz ny Na chszon? Gdzie po da ne są nie któ re z tych ar gu men tów?
– po rów naj ar gu men ta cję Te raź niej szej Praw dy z ar gu men ta cją an -
ty ty picz ne go Na chszo na. Co nie któ rzy człon ko wie tej gru py ro bi li
z ata ka mi ka to li ków i lu te ran? – po daj przy kład Bezy.

(32) Co przed sta wia ły żka Na chszo na? Co twier dzi li ka to li cy i lu -
te ra nie od no śnie etycz nych skut ków na uki an ty ty picz ne go Na chszo -
na na te mat Wie cze rzy Pań skiej? W ja ki spo sób od rzu cał on ich za -
rzut i jak wy ka zy wał, że je go spoj rze nie na Wie cze rzę Pań ską ko -
rzyst nie wpły wa na roz wi ja nie mi ło ści, wia ry, na dziei, po słu szeń -
stwa, po ko ry, gor li wo ści i sa mo ofia ry? 

(33) Z ja kich ma te ria łów wy ko na ne by ły mi sy, cza sze i ły żki
wszyst kich ksią żąt i co re pre zen tu je sre bro i zło to? Co to ozna cza
w od nie sie niu do mi sy, cza szy i ły żki an ty ty picz ne go Na chszo na? Ja -
ka by ła wa ga ka żdej mi sy, cza szy i ły żki i ile wy no si ła ich su ma? Ja -
kie my śli są po ka za ne w wa dze ka żde go na czy nia? Co su ge ru je fakt,
że ich łącz na wa ga jest wie lo krot no ścią za rów no 7, jak i 10? Co su ge -
ru je wa ga ka żde go z na czyń? Ja ki jest an ty typ kon tra stu mię dzy na -
czy nia mi srebr ny mi a zło ty mi?

(34) Co znaj do wa ło się w mi sie i cza szy i cze mu mia ło słu żyć? Co
jest przez to po ka za ne i co to ozna cza w przy pad ku śnied nej ofia ry
an ty ty picz ne go Na chszo na? Co re pre zen tu je przed nia mą ka i za -
czy nie nie jej oli wą? Co znaj do wa ło się w zło tej ły żce i ja kie jest te go
zna cze nie? Dla cze go by ły one przyj mo wa ne przez Pa na do ro ku
1917? Cze go do wo dem jest przy nie sie nie przez Na chszo na tych
trzech na czyń dla oł ta rza oraz fakt, że by ły one srebr ne i zło te?

(35) Co po ka zu ją w.15-17? Co re pre zen tu ją ko lej no ofia ra ca ło pal -
na, ofia ra za grzech i ofia ra spo koj na? Co przed sta wia ją w ofie rze ca -
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ło pal nej cie lec, ba ran i ba ra nek? Co przed sta wia ko zioł na ofia rę
za grzech? Ja ki jest an ty typ wo łów, ba ra nów, ko złów oraz ba ran ków
ofia ry spo koj nej? Co przed sta wia fakt, że ba ra nek w ofie rze ca ło pal -
nej i spo koj nej li czył je den rok? Ja kich sie dem ar gu men tów do wo dzi,
że utra cju sze ko ron, bę dą cy wo dza mi dwu na stu de no mi na cji, są po -
ka za ni w dwu na stu ksią żę tach?

(36) Co prze ba da li śmy do tąd w tym roz dzia le? Co i dla cze go nie
bę dzie ko niecz ne po cząw szy od w.19? Na czym po le ga ró żni ca
w dwu na stu gru pach ofiar? 

(37) Kie dy ty picz ni ksią żę ta skła da li ofia ry i jak wy ra ża się to
w an ty ty pie? Cze go nie po win ni śmy czy nić co do ko lej no ści chro no -
lo gicz nej? – po daj przy kła dy ko lej no ści w ra mach jed ne go an ty ty -
picz ne go obo zu oraz w ró żnych obo zach.

(38) Ja ka by ła szcze gól na sza far ska na uka de no mi na cji Chrze ści -
jan, Uczniów? Kto i kie dy po raz pierw szy ją ogło sił [zwróć uwa gę
na od no śną zmia nę – przy pis tł.]? Po rów naj je go dzia łal ność z dzia -
łal no ścią Zwin glie go, a an ty ty picz ne go Ne ta na ela z an ty ty picz nym
Na chszo nem. Kto przy łą czył się do nich w tej pra cy?

(39) Kto był naj wy bit niej szą po sta cią, ja ka przy łą czy ła się do tej pra -
cy, i do ko go był w tym po dob ny? Kie dy roz po czął on ten ruch i ja ki
jest je go zwią zek z Bar to nem Sto ne? W czym by li do sie bie po dob ni?

(40) Kto wy pa czył ten ruch w sek tę i ja kie na zwy ona przy ję ła?
W czym by ło po dob ne nie wła ści we po stę po wa nie Kal wi na i Ale xan -
dra Camp bel la? Kto był głów nym człon kiem an ty ty picz ne go Ne ta -
na ela i kim by li je go głów ni współ pra cow ni cy? Do cze go za wsze by -
li go to wi? Pod ja kim wzglę dem Ale xan der Camp bell był wy bit ny –
ja kie by ły te ma ty je go głów nych de bat i z kim je to czył? 

(41) Ja kie trzy rze czy an ty ty picz ny Ne ta na el ofia ro wał w związ -
ku ze szcze gól ną praw dą po wie rzo ną de no mi na cji Chrze ści jan,
Uczniów? Wy ja śnij zna cze nie imion Ne ta na el oraz Su ar w od nie sie -
niu do wo dzów z utra cju szy ko ron tej de no mi na cji.

(42) Co czy ni ła mi sa an ty ty picz ne go Ne ta na ela? Co wy ka zy wa -
ła od no śnie sek ciar stwa i ja ką dro gę na pra wy wska zy wa ła? Co wy -
ka zy wa ła od no śnie ludz kich wy znań i ja ką dro gę na pra wy wska zy -
wa ła? Jak Bóg po trak to wał tę an ty ty picz ną cza szę?

(43) Jak an ty ty picz ny Ne ta na el ofia ro wał swo ją cza szę? Jak ich
sta no wi sko mia ło się do wy zna nio wych po glą dów in nych de no mi -
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na cji i w po glą dy ja kich dwóch wy znań do dat ko wo ono ude rza ło?
W ja kiej for mie ist nia ły po glą dy de no mi na cyj ne i co czy ni ły de no mi -
na cje wo bec sta no wi ska Ne ta na ela? Jak oba lał on ar gu men ty bro nią -
ce wy znań? W ja ki spo sób bro nił swe go sta no wi ska? Ja kie by ło ha -
sło roz po znaw cze an ty ty picz ne go Ne ta na ela i co mo że my o nim po -
wie dzieć? W czym tkwi si ła te go sta no wi ska i co ona da wa ła po le mi -
stom tej de no mi na cji?

(44) Ja ka by ła zło ta ły żka an ty ty picz ne go Ne ta na ela? W ja ki spo sób
pod kre ślał jej ko rzyst ny wpływ dla spra wie dli wo ści w od nie sie niu do Bo -
ga – Chry stu sa – bra ci? Ja kie ła ski są przez nią szcze gól nie roz wi ja ne?

(45) Cze go i dla cze go nie bę dzie my tu taj czy nić? Gdzie po win ni -
śmy szu kać tych szcze gó łów?

(46) Ko go ty pem jest Eliab, syn Che lo na, i ja ka de no mi na cja jest
an ty ty pem po ko le nia Ze bu lo na? W ja ki spo sób imię Ze bu lon wska zu -
je na ad wen ty stów? Co zna czą sło wa Eliab i Che lon i na co imio na te
wska zu ją w od nie sie niu do wo dzów z utra cju szy ko ron ad wen ty -
zmu? W ja ki spo sób moc po ka za na jest ja ko głów na myśl na uk trzech
de no mi na cji po an ty ty picz nej wschod niej stro nie przy byt ku?

(47) Kto za po cząt ko wał ruch ad wen ty zmu i w kim był on w tym
po ka za ny? Po daj krót ki opis je go ży cia do chwi li wy gło sze nia pierw -
sze go pu blicz ne go wy kła du. Ja kie trzy my śli ak cen to wał? W ja kie
wiel kie błę dy wie rzył do dnia swo jej śmier ci? Kie dy po cząt ko wo
ocze ki wał po wro tu Pa na – ja ką da tę wy zna czył póź niej i jak za re ago -
wał na swo je dru gie roz cza ro wa nie? Ja kie by ły je go po glą dy od no -
śnie 1260, 1290, 1335 i 2300 dni? Ja kich trzech rze czy zwią za nych
z dru gim ad wen tem nie ro zu miał? Jak na le ży trak to wać je go chro no -
lo gicz ne okre sy oraz je go ruch?

(48) Ja kich trzech dok tryn, pod kre śla nych przez ró żnych ad wen -
ty stów, Bóg nie po dał przez br. Mil le ra i dla cze go? Ja kie dwie in ne
dok try ny nie mo gą być szcze gól ną na uką ru chu Mil le ra i dla cze go?
Ja ka z trzech rze czy, któ re pod kre ślał, nie by ła ak cen to wa na przez ża -
den wcze śniej szy ruch i czym ta na uka jest w sys te mie ad wen ty zmu?
Ja kie fak ty to po twier dza ją? 

(49) Od ja kie go wy da rze nia br. Mil ler roz po czy nał li cze nie 70 ty -
go dni i 2300 dni i co go do te go skło ni ło? Kie dy koń czy ły się je go 2300
dni i od kie dy roz po czy nał li cze nie 1260, 1290 oraz 1335 dni i dla cze -
go? Co mo żna po wie dzieć o je go ogól nym ro zu mo wa niu – co by ło
w nim nie wła ści we i dla cze go? Ja ki po wi nien być nasz sto su nek do nie -
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go? Co mo żna po wie dzieć o nie do strze ga niu przez nie go wszyst kich
szcze gó łów je go szcze gól nej na uki? Po daj dwie te go ilu stra cje.

(50) Ja ka szcze gól na dok try na zo sta ła po wie rzo na ad wen ty stom?
Na ile sekt po dzie lił się ad wen tyzm i ja ki jest ich sto su nek do chro -
no lo gicz nych po glą dów br. Mil le ra? Co i w ja ki spo sób bra cia z Ma -
lucz kie go Stad ka ob li czy li oko ło 1859 ro ku? Jak ad wen ty ści za pa tru -
ją się na wy zna cza nie dat po ro ku 1874 i dla cze go nie do strze ga ją po -
wro tu Pa na w ro ku 1874? Kim by li głów ni człon ko wie an ty ty picz ne -
go Elia ba? W ja ki spo sób od ro ku 1874 uży wa ją oni chro no lo gicz nych
pro roctw br. Mil le ra i jak to tłu ma czą?

(51) Ja kie trzy rze czy ofia ro wał Eliab w ty pie i an ty ty pie? Cze go
po win ni śmy w nich szu kać? Co by ło ich an ty ty picz ną mi są? Cze mu
sprzy ja ło pa mię ta nie, a cze mu za po mi na nie o po wro cie Pa na? Co by -
ło jed nym z po cząt ków wiel kie go od stęp stwa i ja kie by ły te go skut -
ki? Czym Ko ściół oka zał się dla wie lu i do cze go to do pro wa dzi ło? 

(52) Skąd brał się ta ki nie chrze ści jań ski duch? Ja ka praw da nie po -
zwa la ła ob ni żać chrze ści jań skich stan dar dów? Ja kie jest wiel kie za -
da nie chrze ści ja ni na w obec nym ży ciu i co ono mo że mu dać? Do cze -
go mo że go uzdol nić pra gnie nie od nie sie nia zwy cię stwa? U ko go do -
strze ga my efek ty na pra wia ją ce go za sto so wa nia tych na uk – ja kie
one są? Ja ką mi sę ofia ro wał Eliab w ty pie i an ty ty pie?

(53) Co przed sta wia cza sza Elia ba? Kim by li głów ni prze ciw ni cy
ru chu Mil le ra? Co nie któ rzy z nich uczy li na te mat zna cze nia dni
i w ja ki spo sób an ty ty picz ny Eliab udo wad niał im, że są w błę dzie?
Ja kie by ły po glą dy nie któ rych z nich od no śnie czwar te go kró le stwa
z Dan. 7 i 8 i co an ty ty picz ny Eliab wy ka zy wał? Jak nie któ rzy z nich
sto so wa li wy ra że nie ma ły róg i jak an ty ty picz ny Eliab oba lał te po glą -
dy? Jak nie któ rzy z je go prze ciw ni ków trak to wa li 1260 i 1290 dni i ja -
ka by ła re ak cja an ty ty picz ne go Elia ba? Ja ka jest wła ści wa da ta i dla -
cze go? Co an ty ty picz ny Eliab mu siał przy znać od no śnie ro ku 1844?
Cze go do wo dził od no śnie po wro tu na sze go Pa na? 

(54) Co jesz cze ofia ro wał an ty ty picz ny Eliab i co to re pre zen tu -
je? Ja kie ko rzy ści przy no si ła dok try na o szyb kim po wro cie Pa na?
Wy ja śnij, w ja ki spo sób an ty ty picz ny Eliab uży wał tej na uki do bu -
dze nia na dziei, mi ło ści, cier pli wo ści, nie biań skie go spo so bu my śle nia,
po słu szeń stwa, po ko ry, ci cho ści i gor li wo ści. Czym sta wa ło się po sel -
stwo o bli sko ści dru gie go ad wen tu?



ROZ DZIAŁ V

OFIA RY KSIĄ ŻĄT WIE KU EWAN GE LII (cd.)
4 Moj. 7: 30 - 47

OFIA RY AN TY TY PICZ NE GO ELI SU RA – AN TY TY PICZ NE GO SZE LU MIE LA –

AN TY TY PICZ NE GO ELIA SA FA – PY TA NIA BE RE AŃ SKIE

PO OMÓ WIE NIU ofiar ksią żąt trzech po ko leń po wschod -
niej stro nie przy byt ku 4 Moj. 7 prze cho dzi do opi su ofiar

ksią żąt trzech po ko leń po po łu dnio wej stro nie przy byt ku – Ru -
be na, Sy me ona i Ga da. Księ ciem pierw sze go z tych po ko leń był
Eli sur (mój Bóg jest ska łą), syn Sze deu ra (sze rzą cy świa tło). Na sze
roz wa ża nia na te mat Izra eli tów Wie ku Ewan ge lii (roz. I) po ka -
za ły nam, że po ko le nie Ru be na re pre zen tu je Ko ściół gre ko ka -
to lic ki, a Ja kub spła dza ją cy Ru be na z Lei – wo dzów Ma lucz kie -
go Stad ka, przez sto sow ną praw dę roz po czy na ją cych ruch Ma -
lucz kie go Stad ka, któ ry przez wo dzów z utra cju szy ko ron zo -
stał wy pa czo ny w Ko ściół gre ko ka to lic ki. Gdy by póź niej nie by -
ło żad ne go sek ciar skie go ru chu, tę sek tę na zwa li by śmy Ko ścio -
łem ka to lic kim. Był on tak na zy wa ny do cza su po dzia łu na Ko -
ściół gre ko i rzym sko ka to lic ki. Do gro na je go wy znaw ców po -
cząt ko wo na le że li więc ci we wschod nich pa triar cha tach – Alek -
san drii, An tio chii, Kon stan ty no po lu i Je ro zo li mie, a ta kże ci
w pa triar cha cie za chod nim – Rzy mie. Po po dzia le pierw sze
czte ry prze wo dzi ły Ko ścio ło wi grec kie mu, a ten ostat ni – rzym -
sko ka to lic kie mu. Na zwę gre ko ka to lic ki na da je my pierw szej
chrze ści jań skiej sek cie czę ścio wo dla te go, że zwią za ne z tym
spo ry wy bu cha ły i by ły głów nie to czo ne przez lu dzi Wscho du.
Ko ściół gre ko ka to lic ki, bar dziej niż ja ki kol wiek in ny, roz wi nął
i pro pa go wał dok try ny o trój cy i Bo gu -czło wie ku. Po nie waż
dok try ny te ja ko ca łość oraz w swych licz nych roz ga łę zie niach
są bar dzo błęd ne, nie mo gą być dok try na mi, przy po mo cy któ -



226 Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego

rych wo dzo wie Ma lucz kie go Stad ka roz po czę li ruch, póź niej
wy pa czo ny przez wo dzów z utra cju szy ko ron w Ko ściół gre ko -
ka to lic ki. W Ko ście le gre ko ka to lic kim ma my więc przy kład kła -
dze nia głów ne go na ci sku na fał szy we na uki, nie poda ne przez
wo dzów Ma lucz kie go Stad ka, któ rzy ini cjo wa li ruch za mie -
nio ny w Ko ściół gre ko ka to lic ki. To sa mo prze wrot ne zja wi sko
wi docz ne jest w Ko ście le pre zbi te riań skim, gdzie głów ny na cisk
kła dzio ny jest na ab so lut ną pre de sty na cję i po tę pie nie lu dzi,
a nie na na ukę o sym bo li ce chle ba i wi na w Pa miąt ce; w Ko ście -
le Chrze ści jan, gdzie za miast jed no ści Ko ścio ła, opar tej wy łącz -
nie na Bi blii ja ko pod sta wie wia ry, przede wszyst kim pod kre -
śla ne jest za nu rze nie w wo dzie dla prze ba cze nia grze chów;
oraz w Ko ście le ad wen ty stów, gdzie za miast chro no lo gii głów -
ną na uką jest wi dzial ny po wrót Chry stu sa.

(2) Ja ka jest więc na uka, któ rą wo dzo wie Ma lucz kie go
Stad ka po da li ja ko iskrę oży wia ją cą ruch, któ ry przez wo -
dzów z utra cju szy ko ron zo stał na stęp nie wy pa czo ny w Ko -
ściół gre ko ka to lic ki? By ła nią dok try na o urzę dzie Chry stu sa
przed, w cza sie oraz po Je go dniach w cie le, ja ko szcze gól ne go
Przed sta wi cie la Bo ga. Człon kiem Ma lucz kie go Stad ka, któ ry
tą na uką dał głów ny im puls ru cho wi, póź niej wy pa czo ne mu
w Ko ściół gre ko ka to lic ki, był nie kto in ny jak Apo stoł Jan.
Wszyst kie je go pi sma po wsta ły w dzie sią tej de ka dzie I wie ku
– mię dzy ro kiem 90 a 100. W urzę dzie Chry stu sa kła dą one na -
cisk na ist nie nie Lo go sa oraz dzie ło Chry stu sa ja ko Przed sta -
wi cie la Bo ga w stwo rze niu (Ja na 1:1-3; 3:13; 6:62; 8:56-58; 16:28;
17:5; Obj. 3:14); pod kre śla ją Je go kar na cję, by stać się Zba wi -
cie lem czło wie ka (Ja na 1:14; 3:16; 1:17; 1 Ja na 4:2,3); kła dą na -
cisk na Je go od da nie Sie bie w urzę do wym dzie le prze bła ga nia
za czło wie ka (1 Ja na 2:2; 4:10); eks po nu ją Je go słu żbę w ce lu
wy zwo le nia Ko ścio ła obec nie i świa ta w przy szło ści (1 Ja -
na 2:1; 3:2; Ja na 17:21,23). Wi dzi my więc, że w tych i wie lu in -
nych wer se tach Jan kładł na cisk na urzę do we dzie ło na sze go
Pa na przed, w cza sie oraz po Je go dniach po by tu w cie le. Mię -
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dzy ro kiem 90 a 100 pa no wa ły szcze gól ne błę dy, wy ma ga ją -
ce od Ja na kła dze nia na ci sku na urzę do we dzie ło na sze go Pa -
na z tych trzech punk tów wi dze nia. Nie któ rzy, szcze gól nie he -
re ty cy ży dow scy, za prze cza li Je go pre eg zy sten cji. Gno sty cy
za prze cza li, że przed Swą kar na cją był On je dy nym szcze -
gól nym Przed sta wi cie lem Bo ga w stwa rza niu. Jesz cze in ni,
do ke ty ści, od rzu ca li rze czy wi stość Je go śmier ci i zmar twych -
wsta nia ja ko na sze go Zba wi cie la. In ni nie zga dza li się z Je go
obec nym urzę do wym dzie łem wo bec Ko ścio ła oraz przy szłym
urzę do wym dzie łem wo bec świa ta. Pią tą gru pą błę dów, z po -
wo du któ rej Jan pod kre ślał urzę do we dzie ło Pa na, by ły roz -
wi ja ją ce się na uki an ty chry sta, kil ka stu le ci póź niej pro wa -
dzą ce czę ścio wo do dok tryn o Bo gu -czło wie ku i trój cy. Głów -
ny mi po moc ni ka mi Ja na w tej na uce by li Igna cy z An tio chii,
któ ry zmarł w pasz czach lwów oko ło 108 lub 115 ro ku, oraz
Po li karp ze Smyr ny, któ ry zgi nął na sto sie oko ło ro ku 153 lub
165, po 85 la tach po świę co ne go ży cia, ma jąc w chwi li śmier ci
po nad 100 lat. Dok try ną, któ rej sza far stwo Bóg po wie rzył Ko -
ścio ło wi gre ko ka to lic kie mu, jest więc urzę do we dzie ło Chry -
stu sa ja ko szcze gól ne go Przed sta wi cie la Bo ga.

(3) Fakt, że wo dzo wie z utra cju szy ko ron w Ko ście le gre ko -
ka to lic kim w więk szym lub mniej szym stop niu wy pa czy li tę
dok try nę czę ścio wo tłu ma czy to, dla cze go (po dob nie do po zo -
sta łych je de na stu grup utra cju szy ko ron) nie są oni po ka za ni
w ty pie ja ko przy no szą cy srebr ny lub zło ty kie lich, ja ko część
swych ofiar. Dru gim po wo dem jest to, że dok try nę tę przed -
sta wi li – ofia ro wa li ten kie lich – człon ko wie Ma lucz kie go Stad -
ka: Jan itp. Ci wo dzo wie z utra cju szy ko ron są po ka za ni w ty -
pie przez Eli su ra (mój Bóg jest ska łą lub po tę żną ska łą), po nie waż
urząd Chry stu sa, głów ne dzie ło pla nu Bo ga, jest sym bo licz ną
ska łą – po tę żną praw dą (Mat. 16:18), któ rej sza far stwo zo sta ło
im po wie rzo ne. W tym urzę dzie nasz Pan jest mą dro ścią, jak
rów nież mo cą Bo ga (1 Kor. 1:24; 2:7). On i Je go urząd są głów -
ną czę ścią ta jem ni cy (Kol. 1:27). Imię Sze deur (sze rzą cy świa tło)
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jest sto sow ne dla nich w an ty ty pie, po nie waż urzę do we dzie -
ło Chry stu sa czy ni Go świa tło ścią świa ta (Ja na 1:9; 9:5), a słu -
żą cy tej dok try nie z ko niecz no ści sze rzą świa tło. Ma jąc dok try -
nę urzę do we go dzie ła Chry stu sa ja ko swą sza far ską na ukę
(Chry stus jest pod tym wzglę dem kon cen tra cją Bo skiej mą dro -
ści), Ko ściół gre ko ka to lic ki jest wła ści wie po ka za ny ja ko jed -
na z trzech de no mi na cji (po zo sta ły mi dwo ma są Ko ścio ły
rzym sko ka to lic ki i an gli kań ski) re pre zen tu ją cych mą drość Bo -
ga, po ka za ną w ty pie przez Ru be na, Sy me ona i Ga da, któ rych
obóz le żał na po łu dnie od przy byt ku. Wo dzo wie z utra cju szy
ko ron Ko ścio ła gre ko ka to lic kie go w mniej szym lub więk szym
stop niu wy pa czy li jed nak dok try nę urzę do we go dzie ła na sze -
go Pa na przez swą dok try nę na te mat trój cy oraz Chry stu sa ja -
ko rze ko me go Bo ga -czło wie ka. Te wy pa cze nia do ty czą re la cji
Je go urzę do we go dzie ła do Oj ca przed, w cza sie i po Je go
dniach po by tu w cie le. Ory ge nes, je den z naj zdol niej szych oj -
ców Ko ścio ła, pro fe sor teo lo gii w Alek san drii (Egipt), oko ło
ro ku 240 wpro wa dził pierw sze wiel kie za fał szo wa nie, gło sząc
od wiecz ność Lo go sa, wciąż utrzy mu jąc jed nak po gląd o Je go
pod le gło ści Oj cu. Dio ni zy z Rzy mu oko ło ro ku 262 wpro wa dził
po ję cie kon sub stan cja cji i rów no ści z Oj cem. Ata na zy z Alek -
san drii oko ło ro ku 320 stał się ich orę dow ni kiem prze ciw ko
Ariu szo wi, któ ry zwal czał te błę dy od ro ku 318. Po mi mo te go
an ty ty picz ny Eli sur ofia ro wał swą mi sę, cza szę i ły żkę.

(4) An ty ty picz ny Eli sur słu żył dok try ną o urzę dzie Chry stu -
sa przed, w cza sie i po Je go dniach w cie le, ja ko środ kiem
do na pra wia nia nie spra wie dli wo ści – ofia ro wał an ty ty picz ną
mi sę. Uży wał jej do ga nie nia i na pra wia nia nie po słu szeń stwa
wy ka zu jąc, jak Je zus, spra wu jąc Swój twór czy urząd Lo go sa,
wy strze gał się nie po słu szeń stwa i w ten spo sób ustrzegł się
przed lek ce wa że niem twór czych pla nów Oj ca, w wy ni ku cze -
go nie do pu ścił do te go, by szko dzić ich re ali za cji. Wy ko rzy sty -
wa li Je go dzia łal ność ja ko Lo go sa w ob ja wia niu Sło wa i to wa -
rzy szą cych te mu za rzą dzeń pi sa rzom Sta re go Te sta men tu, by
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na pra wiać po stę po wa nie tych, któ rzy pró bo wa li wpro wa dzać
do Ko ścio ła chrze ści jań skie go błę dy w dok try nie i ży ciu oraz
nie wła ści we za rzą dze nia. Uży wa li Je go kar na cji do na pra wia -
nia osób się ga ją cych po wła dzę, któ re pra gnę ły sa mo wy wy -
ższe nia za miast sa mo po ni że nia w ce lu po pie ra nia Bo że go dzie -
ła i lu du. Wy ko rzy sty wa li Je go zwy cię stwo nad po ku sa mi sza -
ta na na pu sty ni i w in nych miej scach ja ko na ga nę dla tych, któ -
rzy ule ga li je go po ku som. Je go po kor ne go ofia ro wa nia sie bie
ka żde go dnia w in te re sie Bo skie go pla nu uży wa li do na pra wia -
nia tych, któ rzy twier dząc, iż są słu ga mi Bo ga, pro wa dzi li ży -
cie w py sze, do ga dza jąc sa mym so bie. Wy ko rzy sty wa li Je go
wier ne od da nie sa me go sie bie na śmierć za grzech ja ko ar gu -
men tu do obrzy dze nia okrop nej isto ty grze chu i strasz nych je -
go skut ków, ga niąc i na pra wia jąc w ten spo sób wszyst kich, któ -
rzy mi ło wa li grzech i ce ni li to, co do pro wa dzi ło do śmier ci na -
sze go Pa na. Przed sta wia li Je go po ni ża nie się aż do śmier ci oraz
Je go wy wy ższe nie do pra wi cy Bo ga w ce lu na pra wia nia
wszyst kich, któ rzy dą ży li do wy wy ższe nia ina czej niż przez
wier ność Bo gu, Je go spra wie i lu do wi. By na pra wić brak skru -
chy, uczy li o Je go dzia ła niach wsta wien ni czych pra gnąc, by da -
na oso ba mo gła sko rzy stać z ta kie go wsta wien nic twa. Uka zy -
wa li Je go obec ną peł ną mi ło ści słu żbę ja ko na ga nę i na pra wia -
nie tych, któ rzy grze sząc, gar dzi li Je go słu żbą dla ich ko rzy ści.
Gło si li o Je go gor li wo ści w oczysz cza niu lu du Pa na przez Du -
cha, Sło wo i opatrz no ści Bo że z nie czy sto ści cia ła i du cha, ja ko
na pra wia nie błę du, grze chu, sa mo lub stwa i świa to wo ści.

(5) Ta kie na uki nie by ły da rem ne. Oka za ły się one wspa nia -
łym środ kiem po mo cy dla wie lu w na pra wia niu ich nie wła ści -
we go ży cia. Pa mię ta jąc, że wie ki po gań stwa zde pra wo wa ły
na ro dy Eu ro py, Afry ki i Azji, wśród któ rych dzia łał Ko ściół
grec ki, od ra zu zro zu mie my, że ist nia ła wiel ka po trze ba ta kie -
go oczysz cza nia wśród na wra ca nych z po gań stwa. Ta kie gło -
sze nie po ma ga ło im zwal czać okrop ne ze psu cie mo ral ne, zwią -
za ne ze sta ro żyt nym po gań stwem. Ta kie na uki usu wa ły z ży -
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cia do mo we go dzie cio bój stwo, a ta kże po rzu ca nie na pa stwę
lo su osób star szych oraz sła bych i ka le kich nie mow ląt; usu wa -
ły zwy czaj trak to wa nia żon jak nie wol ni ków, a nie wol ni ków
– jak zwie rząt; po rzu ca no ty ra nię ro dzi ciel ską; zmniej szał się
wy zysk bied nych, a ich cier pie nia by ły ła go dzo ne; re for mo wa -
no krwio żer czość mo tło chu; za prze sta wa no okrut nych zbrod -
ni na are nach; od stę po wa no od okrut nych i wy szu ka nych tor -
tur; znacz nie ogra ni cza no wy stęp ki spo łecz ne; za ję to się nie -
uczci wo ścią w in te re sach; usu wa no an ta go ni zmy; za nie cha no
spo rów; wy raź nie ogra ni czo no roz pu stę; w du żym stop niu
zmniej szo no brak sza cun ku dla ludz kie go ży cia; zła go dzo no
okru cień stwo w sto sun ku do nie szczę śli wych; zmniej szo no
za kres ubó stwa; w znacz nym stop niu za nie cha no uży wa nia
prze kleństw; wiel ce ukró co no nie wier ność ma łżeń ską; po sta -
wio no ta mę oszczer com i fał szy wym świad kom; znacz nie
zmniej szy ło się ogra bia nie i oszu ki wa nie bliź nie go w in te re -
sach. Dok try na o urzę dzie Chry stu sa by ła więc przed sta wia -
na w ta ki spo sób, by na pra wiać wie le prze ja wów nie wła ści we -
go po stę po wa nia. W ten spo sób an ty ty picz ny Eli sur ofia ro wał
swo ją mi sę, i to bar dzo sku tecz nie.

(6) Ofia ro wał on też cza szę – na uki oba la ją ce. Licz ne i ró -
żno rod ne by ły ata ki sza ta na, prze pro wa dza ne przez je go sług
na urzę do we dzie ło na sze go Pa na w Je go dzia łal no ści przed -
ludz kiej, ludz kiej i po ludz kiej. Od pie ra jąc nie któ re z tych ata -
ków, an ty ty picz ny Eli sur po pa dał nie kie dy w prze ciw ną krań -
co wość i na uczał błę dów. W ten spo sób stwo rzył dok try ny
o trój cy i Bo gu -czło wie ku. Nie mniej jed nak bro nił urzę do we -
go dzie ła na sze go Pa na, w je go trzech aspek tach, przed licz ny -
mi i ró żny mi ata ka mi. War to zwró cić uwa gę na te ata ki oraz
spo sób oba la nia ich przez an ty ty picz ne go Eli su ra. Oko ło ro ku
170 mia ła miej sce pierw sza zde cy do wa na opo zy cja wo bec
przed ludz kie go urzę du na sze go Pa na ja ko szcze gól ne go
Przed sta wi cie la Oj ca w stwa rza niu, po cho dzą ca od sek ty zwa -
nej alo gia na mi – prze ciw ni ka mi dok try ny o Lo go sie. Za prze -
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cza li oni, że kie dy kol wiek ist nia ła ta ka isto ta jak Sło wo – Lo gos:
że nasz Pan kie dy kol wiek wcze śniej ist niał. By pod trzy mać
swe sta no wi sko, z po wo du cy to wa nia pism Ja na przez an ty ty -
picz ne go Eli su ra zo sta li zmu sze ni do od rzu ce nia praw dzi wo -
ści czwar tej Ewan ge lii oraz Ob ja wie nia ja ko au tor stwa Ja na czy
ja kie go kol wiek in ne go na tchnio ne go pi sa rza. An ty ty picz ny
Eli sur oba lił ich tak sku tecz nie, że do pro wa dzi ło to do utra ce -
nia przez nich wia ry w pod sta wo we na uki Bi blii. Oko ło ro ku
190 nie ja ki Teo do zjusz, gar barz, któ ry by unik nąć śmier ci wy -
rzekł się Chry stu sa, za czął na uczać, że Chry stus nie był na rzę -
dziem Pa na w stwa rza niu, utrzy mu jąc, że Je go ist nie nie za czę -
ło się do pie ro przy po czę ciu Ma rii z Du cha Świę te go. Zo stał
oba lo ny przez an ty ty picz ne go Eli su ra ta ki mi wer se ta mi jak
Ja na 1:1-3,14; 3:13; 6:62; 8:56-58; 16:28; 17:5; Obj. 3:14, a ta kże
pew ny mi wer se ta mi z pism Paw ła, jak Fi lip. 2:5-8; Kol. 1:15-17.

(7) Egip cja nin Sa be liusz po ro ku 215 za czął na uczać mo da -
li zmu, któ ry za prze cza przed ludz kie mu ist nie niu Chry stu sa ja -
ko Lo go sa i szcze gól ne go Przed sta wi cie la Bo ga w stwa rza niu.
Uczył, że jest tyl ko je den Bóg – jed na oso ba, wy stę pu ją ca
na trzy spo so by. We dług nie go ten je den Bóg ja ko Oj ciec był
Stwór cą oraz Pra wo daw cą w Sta rym Te sta men cie. Na stęp nie
ten je den Bóg, Oj ciec, przez kar na cję stał się Sy nem i ja ko Syn
umarł za czło wie ka. Póź niej ten je den Bóg, któ ry naj pierw ist -
niał ja ko Oj ciec, a na stęp nie ja ko Syn, stał się Du chem Świę tym,
by do ko nać dzie ła uświę ce nia dla Ko ścio ła. Sa be liusz za prze -
czał, że w Bo gu jest trzech bo gów lub trzy oso by, lecz uczył, że
są trzy prze ja wy, spo so by ob ja wie nia jed ne go Bo ga. To nie
po zo sta wia ło oczy wi ście miej sca na ist nie nie i dzie ło Lo go sa ja -
ko oso by ró żnej od Oj ca. An ty ty picz ny Eli sur oba lał to, po ka -
zu jąc kon tra sty w Ja na 1:1-3 mię dzy Bo giem a Lo go sem oraz
przed sta wia jąc Lo go sa ja ko Na rzę dzie Bo ga w stwa rza niu.
Nie któ rzy z je go człon ków czy ni li to do wo dząc, że Lo gos zo -
stał stwo rzo ny przez Bo ga przed wszyst ki mi in ny mi stwo rze -
nia mi (Obj. 3:14; Kol. 1:15). Wszy scy oni uczy li, że był On póź -
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niej uży wa ny ja ko Na rzę dzie Bo ga w stwa rza niu wszyst kich
in nych rze czy (Kol. 1:15-17). Oba lił po gląd, że kie dy Chry stus
był w cie le, w ogó le nie by ło Oj ca, cy tu jąc wer se ty, w któ rych
Chry stus mo dli się do Oj ca, jak Mat. 11:25-27; 26:39-44; Ja -
na 17:1-26, a ta kże pod kre śla jąc, że ja ko Ka płan Chry stus zło -
żył Bo gu ofia rę w ce lu po jed na nia za grzech itd. (Żyd. 9:13-23;
7:27; 2:17,18 itd.). Oba lił po gląd, że nie ma żad ne go Chry stu -
sa, a w re zul ta cie nie ma żad nej słu żby Naj wy ższe go Ka pła na,
po nie waż to Duch uświę ca Ko ściół, co czy nił cy tu jąc wer se ty
po twier dza ją ce ta ką słu żbę, ta kie jak Ja na 14:16; Rzym. 8:34;
Efez. 2:18; Żyd. 3:1; 4:14,15; 6:20; 8:1,2,6; 9:24; 10:11-14; 1 Ja -
na 2:1,2 itp. Oba lił ten po gląd wy ka zu jąc też, że Chry stus po -
wró ci ostat nie go dnia, cho ciaż nie ro zu miał wy raź nie ce lu po -
wro tu na sze go Pa na.

(8) Ko lej ny atak na urząd na sze go Pa na ja ko szcze gól ne go
Przed sta wi cie la Bo ga po cho dził od dok try ny zwa nej pa tri pa -
sjo ni zmem (twier dzą cej, że Oj ciec cier piał i umarł), któ ra za -
czę ła być na ucza na oko ło ro ku 190. We dług tej dok try ny
w ogó le nie ma Sy na. Był tyl ko Oj ciec, któ ry przy szedł
na świat, cier piał i umarł za czło wie ka. Ten po gląd za kła da, że
Bóg nie ist niał przez trzy dni. Zo stał on oba lo ny w po dob ny
spo sób jak mo da lizm Sa be liu sza. Trze ma głów ny mi pro pa -
ga to ra mi te go błę du by li Pra xe as, wy znaw ca (ten, któ ry od mó -
wił za par cia się Chry stu sa przed prze śla du ją cy mi go sę dzia -
mi i któ re mu uda ło się unik nąć mę czeń stwa bez skom pro mi -
to wa nia się), któ ry roz po czął swe błę dy w Azji Mniej szej, Be -
ryl lus z Ara bii oraz Noëtus ze Smyr ny. Ter tu lian, (któ ry zmarł
w ro ku 230) oba lił te go pierw sze go, Ory ge nes (któ ry zmarł
w 254) – dru gie go, a Hi po lit (któ ry zmarł oko ło ro ku 235) –
trze cie go. Be ryl lus przy jął po glą dy Ory ge ne sa i pu blicz nie
po dzię ko wał mu za wy pro wa dze nie go z błę du (nie zwy kły re -
zul tat spo ru teo lo gicz ne go).

(9) Pa weł z Sa mo sa ty, do któ re go od wo łu je się nasz Pa stor
(P 2, 292), był za go rza łym i moc nym prze ciw ni kiem urzę du na -
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sze go Pa na, szcze gól nie ja ko Lo go sa. Je go po gląd na Chry stu sa
w du żym stop niu był po dob ny do po glą du współ cze snych uni -
ta rian i chry sta del fian. W ten sam po kręt ny spo sób trak to wał
wer se ty do ty czą ce przed ludz kiej eg zy sten cji i urzę du na sze go
Pa na, tzn. uwa żał, że Lo gos ist niał ja ko mą drość Bo ga tyl ko
w Bo skim umy śle, a po tem na ro dził się z Ma rii. Na uczał więc, że
Lo gos nie ist niał ja ko oso ba, co oczy wi ście ni we czy ło Je go urząd
ja ko szcze gól ne go Przed sta wi cie la Bo ga w stwa rza niu i ob ja wia -
niu Sta re go Te sta men tu. Pa weł z Sa mo sa ty był zdol nym dys ku -
tan tem i po my sło wym po li ty kiem; oby dwu tych zdol no ści uży -
wał do obro ny przed człon ka mi an ty ty picz ne go Eli su ra, któ rzy
ata ko wa li je go błąd. Przez wie le lat (263-272) to czo no za cie kły
spór. Od by ły się trzy du że sy no dy, na któ rych wy czer pu ją co de -
ba to wa no nad ty mi te ma ta mi, aż w koń cu do szło do peł ne go po -
ko na nia i usu nię cia wa lecz ne go Paw ła.

(10) By ło jesz cze wie le in nych ata ków na urząd na sze go
Pa na w je go trzech okre sach spra wo wa nia – za rów no przed, jak
i po re for ma cji – lecz an ty ty picz ny Eli sur po tra fił sta wić im czo -
ło i po ko nać je wszyst kie. Ar gu men ty, po ja kie się gał, są czę sto
uży wa ne przez teo lo gów z in nych de no mi na cji po za Ko ścio łem
gre ko ka to lic kim, lecz z bar dzo nie wiel ki mi do dat ka mi do te go,
co an ty ty picz ny Eli sur ofia ro wał ja ko swą cza szę. Dla przy kła -
du, gdy Ser wet, któ ry na uczał praw dy na te mat jed no ści Bo ga,
lecz błę du na te mat Lo go sa, pre zen to wał swe błę dy prze ciw ko
Kal wi no wi, ten ostat ni, nie mo gąc spro stać je go ar gu men tom
na te mat jed no ści Bo ga, sku tecz nie uży wał ar gu men tów Eli su -
ra prze ciw ko błę dom Ser we ta na te mat Lo go sa, przy po mo cy
któ rych oczy wi ście oba lił je. Gdy by Ser wet po sia dał praw dę
na ten te mat oraz ca łą praw dę na te mat Du cha Świę te go, Kal -
win zo stał by bez na dziej nie prze ści gnię ty w swo im spo rze z Ser -
we tem, tak jak sta ło się to w je go spo rze na te mat jed no ści Bo -
ga i czę ścio wo ta kże na te mat Du cha Świę te go. Na wet w na -
szych cza sach an ty ty picz ny Eli sur wciąż oba la ata ki na urząd
Chry stu sa ja ko szcze gól ne go Przed sta wi cie la Bo ga przed,
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w cza sie i po Je go dniach w cie le. Czy niąc to, an ty ty picz ny Eli -
sur ofia ru je swą cza szę nie mal przez ca ły Wiek Ewan ge lii.

(11) Ofia ru je on też swo ją zło tą ły żkę – wy cho wy wa nie
w spra wie dli wo ści zwią za ne z urzę dem Chry stu sa przed, w cza -
sie i po cza sie, gdy był w cie le. Dla an ty ty picz ne go Eli su ra otwie -
ra ło się tu taj bo ga te po le do wy cho wy wa nia w spra wie dli wo ści.
Ra dość Chry stu sa w Je go pierw szym okre sie, przy stwa rza niu
wszyst kich rze czy, by ła dla nich lek cją o ra do wa niu się w pra -
cy Pa na. Wy ko na nie przez Nie go dzie ła stwo rze nia do kład nie
z in struk cja mi Bo ga by ło dla nich lek cją po słu szeń stwa Bo skiej
wo li i ko rzy ścią dla ich słu cha czy. Sku tecz ne prze pro wa dze nie
przez Nie go stwo rze nia oraz ob ja wień Sta re go Te sta men tu,
przez uży wa nie Bo skich na rzę dzi w har mo nii z Je go wo lą, by -
ło dla nich lek cją, że sku tecz ność w peł nie niu Je go wo li jest wy -
ni kiem uży wa nia przez nas na rzę dzi Bo ga we dług Je go me tod.
Na pod sta wie go to wo ści Chry stu sa do opusz cze nia nie bios i sta -
nia się isto tą ludz ką, by za do wo lić Oj ca i wy ko nać Je go plan, na -
wo ły wa li swych słu cha czy do po ni ża nia sa mych sie bie w ce lu
po do ba nia się Bo gu i re ali zo wa nia Je go ce lów.

(12) Wska zu jąc na po świę ce nie się Chry stu sa w Jor da nie, by
ofia ro wać się Bo gu w in te re sie Bo skie go pla nu, za chę ca li słu -
cha czy do po świę ca nia się Bo skiej spra wie. Wska zu jąc na wier -
ną słu żbę Chry stu sa dla spra wy Bo ga gło si li, że ich słu cha cze
po win ni wier nie słu żyć Bo skiej spra wie. Na pod sta wie roz wi -
ja nia i prze ja wia nia przez Chry stu sa w Je go urzę do wym dzie -
le wia ry, na dziei, sa mo kon tro li, cier pli wo ści, po bo żno ści, mi ło -
ści bra ter skiej, mi ło ści bez in te re sow nej, po ko ry, pro sto ty, pra -
co wi to ści, sa mo ofia ry, nie skwa pli wo ści, wy ro zu mia ło ści, szczo -
dro ści, umiar ko wa nia, skrom no ści, po ko ju, ra do ści, ci cho ści,
po słu szeń stwa, gor li wo ści, ła god no ści, wier no ści, itd. – za chę -
ca li swych słu cha czy do roz wi ja nia tych wszyst kich owo ców
i łask Du cha. Uka zy wa li Go ja ko przy kład do na śla do wa nia
z punk tu wi dze nia tych łask, co by ło sku tecz nym wy cho wy wa -
niem w spra wie dli wo ści. Pod kre śla jąc śmierć Chry stu sa
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za grzech czło wie ka, wy cią ga li lek cję od da wa nia ży cia dla Bo -
ga w in te re sie Je go pla nu. Je go go to wość, szyb kość i od da nie
w peł nie niu Je go urzę do we go dzie ła do star cza ły im lek cji dla
ich słu cha czy w ce lu wy ra bia nia przez nich po słu szeń stwa.
Je go uf ność w chwi li śmier ci w po wie rze niu przy szło ści Oj cu
i zło że niu u Nie go Swo ich ży cio wych praw słu ży ła ja ko wspa -
nia ły te mat do za chę ca nia słu cha czy do po dob nej po sta wy.
Śmierć Chry stu sa ja ko wy raz mi ło ści Bo ga i Je go wła snej uka -
zy wa li ja ko na po mnie nie do prze ja wia nia po dob nej mi ło ści.

(13) Licz ne są też na uki wy cho wu ją ce w spra wie dli wo ści, ja -
kie an ty ty picz ny Eli sur czer pał z Je go słu żby, od kie dy prze stał
On być czło wie kiem. Je go go to wość przyj mo wa nia wszyst kich,
któ rzy do Nie go przy cho dzą, przed sta wia li swym słu cha czom
ja ko in spi ra cję do przyj mo wa nia wszyst kich, któ rzy przy cho -
dzą do nich po ta ką po moc, któ rej udzie le nie jest uza sad nio ne
przez Je go urząd. Po słu gi wa li się przy kła dem Je go wier no ści
w po ja wia niu się przed ob li czem Bo ga za na mi, by po bu dzać
słu cha czy do wier no ści w ich po wo ła niu. Wsta wia nie się przez
Nie go za nich wy ko rzy sty wa li do za chę ca nia słu cha czy do mo -
dle nia się za in ny mi. Na ucza nie przez Nie go lu dzi o Bo skim pla -
nie uży wa li do za chę ca nia słu cha czy, by nie tyl ko sa mi re ago -
wa li na po wo ła nie, lecz ta kże za chę ca li do te go in nych. Uspra -
wie dli wia nie przez Nie go po ku tu ją cych i wie rzą cych uży wa li
ja ko środ ka po moc ne go do za chę ca nia in nych do po ku ty i wia -
ry. Uświę ca nie przez Nie go Ko ścio ła przed sta wia li w ta ki spo -
sób, by po móc swym słu cha czom w po bu dza niu in nych do po -
świę ca nia czło wie czeń stwa Bo gu, do wier ne go ofia ro wa nia go
aż na śmierć oraz do roz wi ja nia Chry stu so we go cha rak te ru
w trak cie ofia ro wa nia ży cia dla Bo ga. Do pro wa dza nie przez
Nie go wier nych do zwy cię stwa w co dzien nych bo jach chrze ści -
jań skie go ży cia sto so wa li w ta ki spo sób, by po bu dzać słu cha czy
do bo jo wa nia do bre go bo ju wia ry. Uży wa li Je go obiet ni cy osta -
tecz ne go zwy cię stwa i chwa leb ne go nie biań skie go dzie dzic -
twa dla wier nych, by po bu dzać swych słu cha czy do wier no ści
aż do śmier ci. W ten i in ny spo sób przed sta wia li wie le na uk wy -
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cho wu ją cych w spra wie dli wo ści, wy pły wa ją cych z bi blij nych
na uk na te mat przed ludz kie go, ludz kie go i po ludz kie go urzę -
du Chry stu sa. W ten spo sób an ty ty picz ny Eli sur ofia ro wał an -
ty ty picz ną zło tą ły żkę, peł ną won ne go ka dzi dła.

(14) Za koń czy li śmy już oma wia nie ty pu i an ty ty pu ofiar
czwar te go księ cia. Dok try na, w związ ku z któ rą an ty ty picz ny
Eli sur ofia ro wał na uki na pra wia ją ce, oba la ją ce i etycz ne, jest
naj bo gat sza z czte rech dok tryn czte rech ksią żąt, któ rych ofia ry
na Wiek Ewan ge lii do tych czas roz wa ży li śmy. Urząd Chry stu -
sa ja ko szcze gól ne go Przed sta wi cie la Je ho wy jest bo wiem jed -
ną z naj bo gat szych dok tryn ca łej Bi blii. Bo ska mą drość znaj du -
je w niej je den z naj wy ższych jej prze ja wów. Nic dziw ne go, że
an ty ty picz ne po ko le nie, któ re otrzy ma ło tę dok try nę ja ko swą
sza far ską na ukę, jest umiesz czo ne po tej stro nie an ty ty picz ne -
go Przy byt ku, któ ra przed sta wia Bo ską mą drość. Wy peł nia jąc
typ 4 Moj. 7:30-35, an ty ty picz ny Eli sur był nie świa do mym
świad kiem Bo skiej Księ gi, po nie waż je go dzia ła nia są wy peł nie -
niem pro roc twa, po da ne go w ty picz nej for mie w 4 Moj. 7:30-35.

(15) Na stęp ną gru pą wo dzów z utra cju szy ko ron, ja ka jest
nam przed sta wia na przez typ (4 Moj. 7:36-41), są ci, któ rzy wy -
pa czy li w Ko ściół rzym sko ka to lic ki ruch Ma lucz kie go Stad ka
opar ty na praw dzie, że jest tyl ko je den Ko ściół, któ ry w swej ka -
to lic ko ści (ca ło ści) jest sza fa rzem praw dy, by chro nić ją od błę du
i ata ków błą dzi cie li oraz udzie lać jej dla bło go sła wień stwa tych,
któ rzy na nią re agu ją. Ini cja to rem te go ru chu Ma lucz kie go Stad -
ka był Ire ne usz, uczeń Po li kar pa, któ ry z ko lei był uczniem Apo -
sto ła Ja na. Ire ne usz uro dził się mię dzy ro kiem 115 i 125 w Smyr -
nie lub nie da le ko Smyr ny w Azji Mniej szej, gdzie zo stał zdol -
nym uczniem Po li kar pa, od któ re go przy swo ił so bie bo ga ty za -
sób praw dy oraz du cha praw dy, a ta kże pew ne opi sy ży cia św.
Ja na, nie przed sta wio ne w Pi śmie Świę tym. Póź niej zo stał wy sła -
ny ja ko mi sjo narz ze Smyr ny do Ga lii (obec nie Fran cja) i przy -
dzie lo ny do Lyonu i Vien ne, gdzie naj pierw zo stał pre zbi te -
rem, a na stęp nie (w ro ku 178) – bi sku pem. Wy trwa le i sku tecz -
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nie pra co wał tu taj (i nie tyl ko) sło wem i pió rem. Po ro ku 190 nie
mo żna zna leźć żad ne go pew ne go śla du na je go te mat, cho ciaż
tra dy cja, któ ra po wsta ła kil ka set lat póź niej (co jest nie mal pew -
nym do wo dem jej nie wia ry god no ści), mó wi, że zmarł ja ko mę -
czen nik w ro ku 202.

(16) Grec kie sło wo eire na ios, w ła ciń skim brzmie niu ire na eus,
zna czy po ko jo wy. Z pew no ścią by ła to zna mien na ce cha Ire ne -
usza, któ ry naj wy raź niej jest trze cim człon kiem gwiaz dy Ko -
ścio ła smyr neń skie go, a je go po przed ni ka mi, ja ko czę ści tej
gwiaz dy, by li św. Jan i Po li karp. Był on me dia to rem mię dzy Ko -
ścio łem wschod nim i za chod nim w spo rze na te mat da ty Pa -
miąt ki, po nie waż rzym ski bi skup Wik tor w spo sób sek ciar ski
wy łą czył ze spo łecz no ści bra ci Ko ścio ła wschod nie go, któ rzy
trzy ma li się da ty 14 Ni san, w prze ci wień stwie do in no wa cji
wpro wa dzo nych przez Ko ściół rzym ski. Ire ne usz uchro nił ich
więc, ja ko zjed no czo ną ca łość – ka to lic kość, przed po dzia łem.
Głów nym dzie łem Ire ne usza by ło jed nak na ucza nie praw dy
na te mat jed ne go Ko ścio ła ja ko ca ło ści w je go sza far stwie praw -
dy, w prze ci wień stwie do se pa ra ty zmu fał szy wych na uczy cie -
li gno sty cy zmu, któ ry był po łą cze niem po glą dów po gań skich
(per skich, hin du skich, egip skich i grec kich) z ró żny mi wy pa cze -
nia mi po glą dów chrze ści jań skich. Je go głów ną pra cą li te rac ką
by ło dzie ło prze ciw ko wszel kim he re zjom, w któ rym do wo dził
słusz no ści chrze ści jań skiej praw dy w kon tra ście do wszel kich
błę dów, ja kie po wsta ły do je go cza sów i ja kie sty ka ły się z chrze -
ści jań stwem. Wła śnie wte dy, za ję ty te go ro dza ju pra cą sło wem
i pió rem, po dał praw dę (je den ca ły Ko ściół jest sza fa rzem praw -
dy), któ ra roz po czę ła ruch Ma lucz kie go Stad ka w ce lu za cho -
wa nia ka to lic ko ści – ca ło ści – Ko ścio ła, w prze ci wień stwie do se -
pa ra ty stycz nych ru chów we wnątrz i z ze wnątrz Ko ścio ła. Mó -
wi o Ko ście le ja ko o „przy sta ni ra tun ku, środ ku zba wie nia, wej -
ściu do ży cia, ra ju na tym świe cie, z któ re go drzew, czy li z Pi -
sma Świę te go, mo że my jeść, z wy jąt kiem drze wa po zna nia do -
bra i zła”. „Tam, gdzie jest Ko ściół, jest Duch Bo ży; tam, gdzie
jest Duch Bo ży, jest wszel ka ła ska”. „Kto od dzie la się od Ko ścio -
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ła, po rzu ca spo łecz ność Du cha”. „Tyl ko przy pier si Ko ścio ła
mo że my doj rzeć do ży cia”. „Do nie go mu si my ucie kać, by stać
się uczest ni ka mi Du cha Świę te go”. „He re ty cy są wro ga mi
praw dy oraz ka to lic ko ści jed ne go Ko ścio ła”.

(17) By do kład nie zro zu mieć kon kret ne praw dy, ja kie po dał
Ire ne usz w for mie im pul su dla ru chu na rzecz za cho wa nia
przed po dzia łem Ko ścio ła w je go ca ło ści, ja ko sza fa rza praw dy
i ad mi ni stra to ra ła ski Pa na, mu si my do strzec po dwój ne zna -
cze nie uży cia w Bi blii sło wa ko ściół – Ko ściół praw dzi wy i no mi -
nal ny. Przede wszyst kim i za sad ni czo praw dzi wym Ko ścio łem
jest tyl ko Cia ło Chry stu sa – ci uspra wie dli wie ni i spło dze ni z Du -
cha, któ rzy są wier ny mi człon ka mi Chry stu sa, „Ko ścio łem, któ -
ry jest Je go Cia łem”. Po dru gie, praw dzi wy Ko ściół skła da się ze
wszyst kich no wych stwo rzeń – za rów no tych za cho wu ją cych
ko ro ny, jak i utra cju szy ko ron, „Ko ścio ła pier wo rod nych”.
W tych dwóch czę ściach praw dzi wy Ko ściół na zy wa ny jest nie -
wi dzial nym w tym zna cze niu, że nikt nie mo że być cał ko wi cie
pe wien, czy kto kol wiek in ny po za nim sa mym jest obec nie je -
go człon kiem. W tych dwóch czę ściach do ro ku 1917 ten Ko ściół
wła ści wie był na zy wa ny Ko ścio łem praw dzi wym. Sło wo ko ściół
jest jed nak uży wa ne też w in nym zna cze niu – no mi nal ne go
ko ścio ła, ca łej rze szy tych, któ rzy utrzy mu ją, że na le żą do Pa na,
bez wzglę du na to, czy tak rze czy wi ście jest. To zna cze nie te go
sło wa obej mu je nie tyl ko Ma lucz kie Stad ko i Wiel ką Kom pa nię,
lecz ta kże uspra wie dli wio nych oraz tych nie uspra wie dli wio -
nych, któ rzy mie nią się być Chry stu so wy mi – hi po kry tów. Ta -
cy two rzą lo kal ną or ga ni za cję zwa ną ko ścio łem, re pre zen tu ją cą
ca ły Ko ściół. Gdy Ire ne usz mó wi o Ko ście le w je go ca ło ści – ka -
to lic ko ści – nie ma na my śli tyl ko Ma lucz kie go Stad ka i Wiel kiej
Kom pa nii, tj. praw dzi we go Ko ścio ła, lecz ta kże wszyst kich po -
zo sta łych mie nią cych się być chrze ści ja na mi, tzn. ma na my śli
ko ściół no mi nal ny. Mó wi jed nak o ko ście le no mi nal nym ja ko
o Ko ście le, po nie waż Ko ściół praw dzi wy jest w nim obec ny ja -
ko je go część. Opusz cze nie ko ścio ła no mi nal ne go przed cza -
sem oczysz cze nia Świąt ni cy oraz Żni wa w rze czy wi sto ści ozna -
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cza ło więc opusz cze nie Ko ścio ła praw dzi we go (je śli ktoś do nie -
go na le żał). Z te go punk tu wi dze nia opo wia da nie się przez nie -
go tyl ko za jed nym Ko ścio łem, sza fa rzem i ad mi ni stra to rem
praw dy, by ło pro pa go wa niem bi blij nej dok try ny. To wła śnie
w ten spo sób Ire ne usz za ini cjo wał ruch w ce lu za cho wa nia
praw dy od no śnie urzę du jed ne go Ko ścio ła, tj. ja ko część an ty -
ty picz ne go Ja ku ba spło dził an ty ty picz ne go Sy me ona.

(18) Do świad cze nie i ob ser wa cja do wo dzą, że jest Ko ściół
praw dzi wy i no mi nal ny. Okre śle nie ta kie jest ko niecz ne po to,
by ten praw dzi wy uczy nić czę ścią te go no mi nal ne go, aż
do cza su znisz cze nia sys te mów ko ściel nych. Cho ciaż Ma lucz -
kie Stad ko opu ści ło Ba bi lon – je go sys te my – do 18 kwiet nia
1916, w sys te mach tych, aż do ich znisz cze nia, po zo sta ją człon -
ko wie Wiel kiej Kom pa nii, któ rzy są czę ścią Ko ścio ła praw dzi -
we go. Tak na ucza Pi smo Świę te. Psze ni ca i ką kol mia ły ro snąć
ra zem do cza su Żni wa (Mat. 13:28-30,41,42). Ką ko lem są wszy -
scy nie po świę ce ni wy znaw cy Chry stu sa. Żad ne no we stwo rze -
nie nie jest ką ko lem. Po lem jest świat w zna cze niu ko ścio ła no -
mi nal ne go, tak jak Je zus na zy wał świa tem ko ściół ży dow ski
(Ja na 15:18,19). Jest to bar dziej wi docz ne w nie któ rych Li stach,
pi sa nych do szcze gól nych zbo rów, na przy kład w Rzy mie,
a ta kże do Ko ścio ła po wszech ne go. I tak, Rzym. 12:1 jest przede
wszyst kim ad re so wa ne do uspra wie dli wio nych, a dru go rzęd -
nie – do po świę co nych; Gal. 6:1 do ty czy oby dwu klas (cie le snej
i du cho wej), ja ko na le żą cych do Ko ścio ła; Jak. 5:1-6 jest naj wy -
raź niej ad re so wa ny do no mi nal nych chrze ści jan przy koń cu
Wie ku, ja ko ró żnych od praw dzi wych. Do ty czy to ta kże Jak.
4:4,5 i czę ści wer se tu 8. Cie le sny Izra el jest ty pem Izra ela du -
cho we go – praw dzi we go i no mi nal ne go (Żyd. 3:7-4:2; 1 Kor.
10:5-11). Ta praw da jest rów nież po ka za na w sied miu ko ścio -
łach z Obj. 1-3. W tych roz dzia łach bo wiem Pan cza sa mi zwra -
ca się do Swych praw dzi wych na śla dow ców (ja ko do czę ści Ko -
ścio ła), a cza sa mi do tych, któ rzy tyl ko mie nią się być Je go na -
śla dow ca mi, lecz ta ki mi nie są, na przy kład do ta kich, któ rych
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uspra wie dli wie nie nie zo sta ło oży wio ne, tzn. do osób nie po -
świę co nych (Obj. 3:18). Wszyst kie te wer se ty do wo dzą, że tak
jak Bóg na zy wał Swym wy bra nym lu dem za rów no Izra el no -
mi nal ny, jak i praw dzi wy, tak Swym Ko ścio łem na zy wa du -
cho wy Izra el no mi nal ny i praw dzi wy.

(19) Do ro ku 1878 Bóg za wsze uży wał ko ścio ła no mi nal ne go
ja ko sza fa rza praw dy, gdy zo sta ła mu ona już po da na (Obj. 3:10).
Cho ciaż przez Apo sto łów i szcze gól nych rzecz ni ków w oso bach
dru go rzęd nych pro ro ków za wsze po da wał po karm na cza sie
naj pierw ko ścio ło wi no mi nal ne mu, praw da sta wa ła się sza far -
stwem wszyst kich wy zna nio wych chrze ści jan w ta kim stop niu,
że mo gli ją oni otrzy mać, tj. sza far stwem ca łe go jed ne go no mi -
nal ne go ko ścio ła. Sza far stwo to ozna cza ło, (1) że ko ściół ja ko ku -
stosz praw dy po wi nien za cho wy wać i bro nić ją przed błę dem,
a (2) ja ko ad mi ni stra tor praw dy po wi nien jej na uczać i gło sić
w ce lu bło go sła wie nia tych, któ rzy bę dą na nią re ago wać. Nie za -
po mi naj my o tym, że to sza far stwo praw dy by ło udzie la ne ko -
ścio ło wi no mi nal ne mu, cze go jed no znacz nie do wo dzi sie dem li -
stów do sied miu ko ścio łów. We dług Obj. 1-3 ko ściół no mi nal ny,
miesz czą cy w so bie Ko ściół praw dzi wy, w ka żdym okre sie Ko -
ścio ła jest an ty ty picz nym świecz ni kiem. W tej kwe stii wie lu ule -
ga błęd ne mu wra że niu, że ter mi ny no mi nal ny oraz praw dzi wy
wza jem nie się wy klu cza ją. Tak nie jest, po nie waż Ko ściół praw -
dzi wy był czę ścią ko ścio ła no mi nal ne go. Jest on dla ko ścio ła no -
mi nal ne go tym, czym pia sta jest dla ko ła – jest naj wa żniej szą czę -
ścią ko ścio ła no mi nal ne go. Ko ściół no mi nal ny skła da się bo wiem
ze wszyst kich tych, któ rzy przy zna ją się do Chry stu sa – za rów -
no z tych, któ rzy rze czy wi ście na le żą do Nie go, jak i tych, któ rzy
tak na praw dę nie są Je go, cho ciaż twier dzą, że do Nie go na le żą,
tzn. skła da się z Ma lucz kie go Stad ka, Wiel kiej Kom pa nii, uspra -
wie dli wio nych i nie uspra wie dli wio nych wy znaw ców Chry stu -
sa. Tak więc my śli przed sta wio ne w po przed nim i tym aka pi cie
po zwa la ją nam zro zu mieć, w ja ki spo sób Ire ne usz, nie stru dze nie
uczą cy, że jest tyl ko je den ka to lic ki – ca ły – ko ściół, tzn. ko ściół
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no mi nal ny, któ ry jest sza fa rzem i ad mi ni stra to rem Bo skiej praw -
dy – za po cząt ko wał ruch w ce lu za cho wa nia go od wszel kich se -
pa ra ty stycz nych na uczy cie li błę du, któ rzy chcie li roz bić Ko ściół
i uczy nić go nie zdol nym do funk cjo no wa nia ja ko sza fa rza i ad -
mi ni stra to ra praw dy, strze gą ce go i udzie la ją ce go jej dla bło go sła -
wie nia tych, któ rzy na nią re agu ją.

(20) Z pew no ścią był to ak tyw ny ruch i zo stał po wo ła ny
szcze gól nie z po wo du wy sił ków ró żnych sekt gno stycz nych,
zmie rza ją cych do wy pa cze nia praw dy Bo żej, po wie rzo nej jed -
ne mu Ko ścio ło wi, oraz do roz bi cia Ko ścio ła ja ko sza fa rza praw -
dy. Dzię ki wy sił kom Ire ne usza, więk szym od wy sił ków ja kie -
go kol wiek in ne go czło wie ka, gno sty cyzm otrzy mał śmier tel ny
cios. Dość wy raź nie za zna czył swą obec ność w Ko ście le, lecz
dru zgo cą ce po ko na nie go przez Ire ne usza, któ re go ar gu men -
ty oka za ły się ist nym ar se na łem dla in nych na uczy cie li w Ko -
ście le, bar dzo szyb ko cał ko wi cie usu nę ły go z Ko ścio ła,
a wkrót ce po tem za marł on zu peł nie. Ire ne usz po słu gi wał się
tą praw dą ta kże prze ciw ko in nym fał szy wym na uczy cie lom
w Ko ście le. Uży wał jej na przy kład do zbi ja nia po glą dów alo -
gian, do wo dząc, że ich dok try na jest prze ciw na tej prze ka za -
nej przez św. Ja na i Po li kar pa na te mat pre eg zy sten cji Lo go sa.
Uży wał jej, by do wieść, że drob ne spra wy, ta kie jak da ta Pa -
miąt ki, nie po win ny nisz czyć spo łecz no ści mię dzy Ko ścio łem
wschod nim i za chod nim. Ści śle mó wiąc, je go dzia łal ność w ru -
chu, ja ki stwo rzył, po głę bi ła w Ko ście le prze ko na nie, że ca ły
Ko ściół jest tyl ko je den i że po wi nien za cho wać swą ca łość – ka -
to lic kość – przez wier ne funk cjo no wa nie ja ko sza farz i ad mi -
ni stra tor praw dy, prze ciw ko wszel kie mu se pa ra ty zmo wi błę -
du i na ko rzyść po ma ga nia tym, któ rym mo żna po móc. Ruch
ten za czął być jed nak wy pa cza ny w Ko ściół rzym sko ka to lic ki.
Te mu ko ścio ło wi, ja ko ró żne mu od pa pie stwa, któ re przez
uzur pa cję zdo by ło nad nim kon tro lę, Pan po wie rzył sza far ską
dok try nę, że jest tyl ko je den Ko ściół – no mi nal ny – któ ry jest
sza fa rzem i ad mi ni stra to rem praw dy, by strzec ją przed błą dzi -
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cie la mi i udzie lać jej dla bło go sła wie nia tych, któ rzy na nią re -
agu ją. Cho ciaż Ko ściół rzym sko ka to lic ki ża ło śnie po błą dził
w dok try nie praw dzi we go i no mi nal ne go Ko ścio ła, cał ko wi cie
igno ru jąc tę ró żni cę i twier dząc, że to on – ja ko sek ta – jest je -
dy nym praw dzi wym Ko ścio łem, przez swe wszyst kie zmien -
ne ko le je za cho wał on praw dę, że jest tyl ko je den Ko ściół, któ -
ry jest sza fa rzem Bo skiej praw dy, by strzec ją przed błę dem
i udzie lać jej dla bło go sła wie nia tych, któ rzy na nią re agu ją.

(21) Ta kon kret na praw da, tak jak wszyst kie po zo sta łe
praw dy, jest sza far stwem praw dzi we go Ko ścio ła, ta jem ni cy
Bo żej, po nie waż osta tecz nie to praw dzi wy Ko ściół, ja ko na -
uczy ciel, jest tym je dy nym Ko ścio łem oraz sza fa rzem i ad mi -
ni stra to rem praw dy, by za cho wać i bro nić ją przed błę dem
oraz udzie lać dla bło go sła wie nia tych, któ rzy na nią re agu ją.
A po nie waż praw dzi wy Ko ściół jest czę ścią ko ścio ła no mi nal -
ne go, ko ściół no mi nal ny spra wu je opie kę nad praw dą, by jej
strzec i udzie lać. W rze czy wi sto ści na uka, ja ką Ko ściół rzym -
sko ka to lic ki po sia da za swą szcze gól ną praw dę, do ty czy urzę -
du praw dzi we go Ko ścio ła, któ ry ra zem ze swą Gło wą, ja ko
ukry ta ta jem ni ca Bo ża, jest naj więk szym wy ra zem Bo skiej mą -
dro ści, obec nej w Je go pla nie. Dla te go Ko ściół rzym sko ka to lic -
ki, ja ko an ty ty picz ny Sy me on, jest od po wied nio po ka za ny
w ty pie przez po ko le nie miesz ka ją ce na po łu dnie od przy byt -
ku, gdzie sztan da rem był sym bol Bo skiej mą dro ści. Ko ściół
gre ko ka to lic ki, kła dą cy na cisk na szcze gól ną praw dę o urzę -
dzie Chry stu sa, któ ry w Swym urzę dzie z Ko ścio łem jest naj -
wy ższym prze ja wem Bo skiej mą dro ści, miał u swe go bo ku,
po an ty ty picz nej po łu dnio wej stro nie an ty ty picz ne go Przy -
byt ku, Ko ściół rzym sko ka to lic ki, kła dą cy na cisk na urząd Ko -
ścio ła, któ ry wraz ze swą Gło wą jest naj wy ższym wy ra zem
Bo skiej mą dro ści. Dla te go Ko ściół rzym sko ka to lic ki bar dzo
sto sow nie znaj du je się po po łu dnio wej stro nie an ty ty picz ne -
go Przy byt ku, tj. je go szcze gól ną mi sją w rze czy wi sto ści jest
obro na praw dy, w cen trum któ rej za wie ra się Bo ska mą drość.
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(22) W ko ście le, któ ry tak jak Ko ściół rzym sko ka to lic ki
trwa od tak wie lu stu le ci, bę dzie oczy wi ście spo ra licz ba wo -
dzów z utra cju szy ko ron, któ rzy sta no wią an ty typ Sze lu mie -
la (po kój Bo ży), sy na Su ri szad da ja (mo ja ska ła jest wszech po tę żna),
księ cia Sy me ona. W po cząt ko wych la tach by ło wśród nich
szcze gól nie dwóch wo dzów z utra cju szy ko ron, któ rzy mie li
wiel ki wpływ na za mie nie nie w sek tę rzym sko ka to lic ką ru chu
Ma lucz kie go Stad ka, za ini cjo wa ne go przez Ire ne usza wo kół
kwe stii za cho wa nia jed ne go Ko ścio ła ka to lic kim, ja ko sza fa rza
i ad mi ni stra to ra Bo skiej praw dy. By li ni mi Cy prian z Kar ta gi -
ny i Au gu styn z Hip po ny, a więc oby dwaj po cho dzi li z Afry -
ki Pro kon su lar nej, obec nie zwa nej Tu ne zją, na wschód od Al -
gie rii, wów czas w skró cie zwa nej Afry ką. Obaj uczy ni li wie le
w roz wi ja niu rzym sko ka to li cy zmu pod ką tem apo stol skiej
suk ce sji bi sku pów i obaj w wie lu swych głów nych sta no wi -
skach zo sta li od rzu ce ni przez póź niej sze pa pie stwo, któ re mi -
mo to na ze wnątrz oka zu je naj wy ższe uzna nie dla nich, ja ko
wiel kich świa teł. Ci dwaj mę żo wie uczy ni li jed nak wie le, by
do wieść słusz no ści i sto so wać w ce lu na pra wy i wy cho wy wa -
nia w spra wie dli wo ści praw dę po da ną przez Ire ne usza, że
jest tyl ko je den Ko ściół, któ ry w swej ka to lic ko ści jest sza fa -
rzem i ad mi ni stra to rem praw dy. W dok try nę tę włą czy li oni
błę dy o apo stol skiej suk ce sji oraz o je dy nym Ko ście le, opar tym
w swej jed no ści na swych bi sku pach. Cy prian po cho dził ze
zna nej po gań skiej ro dzi ny miesz ka ją cej w Kar ta gi nie i po -
cząt ko wo był na uczy cie lem re to ry ki; w ro ku 245 na wró cił się
na chrze ści jań stwo, krót ko po tem zo stał pre zbi te rem, a w ro -
ku 248 – bi sku pem Kar ta gi ny. W ro ku 250 mu siał ucie kać
przed prze śla do wa nia mi De cju sza na pu sty nię, skąd ko re -
spon den cyj nie peł nił urząd wo bec swe go ko ścio ła. Oko licz no -
ści je go cza sów i sy tu acja je go ko ścio ła do pro wa dzi ły go
do roz wi nię cia dok try ny o apo stol skiej suk ce sji bi sku pów oraz
o jed no ści Ko ścio ła, ja ko opar tej na bi sku pach. Jest więc on oj -
cem dok try ny epi sko pal nej oraz sys te mu rzą dów ko ścio ła.
Schi zma Fe li cis si mu sa z Kar ta gi ny oraz No wa cja na w Rzy -



244 Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego

mie po bu dzi ła go do czę ste go pi sa nia na te mat praw dy, że jest
tyl ko je den Ko ściół, któ ry w swej ka to lic ko ści jest sza fa rzem
i ad mi ni stra to rem Bo skiej praw dy. Zmarł mę czeń ską śmier cią
przez ścię cie w Kar ta gi nie, w ro ku 258. Tak prze ciw sta wiał się
rzym skie mu bi sku po wi, że zo stał przez nie go wy łą czo ny,
a na wet umarł w tym sta nie, co nie prze szka dza po zo sta wać
mu rzym sko ka to lic kim świę tym.

(23) Au gu styn nie wąt pli wie był naj więk szym i naj zdol -
niej szym z oj ców Ko ścio ła. Uro dził się w ro ku 354 w Ta ga ście,
w Nu mi dii [obec nie So uk Ah ras, Al gie ria – przy pis tł.]. Je go
mat ką by ła po bo żna Mo ni ka, kla sycz ny przy kład po bo żnych
ma tek krnąbr nych sy nów, któ re mo dli twa mi do pro wa dza ją
ich do na wró ce nia. Bar dzo wie lu zdol nych lu dzi po za Ko ścio -
łem rzym sko ka to lic kim uwa ża go za po sia da cza naj więk -
szych zdol no ści in te lek tu al nych wśród upa dłych człon ków
ludz kiej ro dzi ny. W trak cie zgłę bia nia wie dzy w szko łach
swo ich cza sów za kosz to wał głę bin nie pra wo ści. Póź niej zo stał
na uczy cie lem świec kich przed mio tów. Po zmien nej ka rie rze
na wró cił się oko ło ro ku 385 w Me dio la nie (Wło chy), a w ro -
ku 388 po wró cił do Afry ki. W ro ku 391 zo stał pre zbi te rem
w Hip po nie (Afry ka), w ro ku 396 tam tej szym bi sku pem
i przez 34 la ta dzia łał ja ko wy rocz nia ca łe go za chod nie go Ko -
ścio ła, umie ra jąc w ro ku 430. Pro wa dził trzy do nio słe i prze -
wle kłe spo ry: (1) prze ciw ko ma ni chej czy kom, (2) prze ciw ko
do na ty stom oraz (3) prze ciw ko pe la gia nom, a do te go wie le
mniej istot nych. Szcze gól nie w spo rze z do na ty sta mi do ko nał
naj bar dziej sku tecz ne go dzie ła ze wszyst kich człon ków an ty -
ty picz ne go Sze lu mie la, bro niąc praw dy, że jest tyl ko je den
Ko ściół, któ ry w swej ka to lic ko ści jest sza fa rzem i ad mi ni -
stra to rem Bo skiej praw dy, tj, ofia ro wał mi sę, cza szę i ły żkę
an ty ty picz ne go Sze lu mie la. Spór ten trwał przez 11 lat (400-
411) i za koń czył się dość po myśl nie na kon fe ren cji zor ga ni zo -
wa nej przez 287 do na ty stów i 279 ka to lic kich bi sku pów
w Kar ta gi nie. Głów nym rzecz ni kiem ka to li ków był Au gu -
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styn, a do na ty stów – Pe ti lian. Wkrót ce po tej kon fe ren cji do -
na tyzm za czął po wo li słab nąć, aż w koń cu za marł.

(24) Aby le piej zro zu mieć ofia ry an ty ty picz ne go Sze lu -
mie la, po moc ne bę dzie dla nas krót kie roz wa że nie głów nych
aspek tów schizm Fe li cis si mu sa, No wa cja na i Do na ta, któ re
by ły głów nym po wo dem ofia ro wa nia mi sy, cza szy i ły żki an -
ty ty picz ne go Sze lu mie la. W swych po cząt kach, za sa dach
i rze czach im to wa rzy szą cych te trzy schi zmy by ły bar dzo po -
dob ne. Schi zmy Fe li cis si mu sa i No wa cja na po wsta ły w ro ku
251. Fe li cis si mus i No wa cjan by li pre zbi te ra mi ko lej no w Kar -
ta gi nie i Rzy mie. No wa cjan był uta len to wa nym pi sa rzem teo -
lo gii. W ro ku 250 ce sarz De cjusz roz po czął sro gie prze śla do -
wa nia ca łe go Ko ścio ła im pe rium rzym skie go. Śmierć spo ty ka -
ła wszyst kich aresz to wa nych chrze ści jan, któ rzy nie chcie li
wy rzec się Chry stu sa, zło żyć ofia ry bo gom i od dać wła dzom
cy wil nym ko ściel nych Bi blii oraz in nych ksiąg na spa le nie.
Wie lu sła bych chrze ści jan sta ło się od stęp ca mi, skła da jąc ofia -
ry bo gom i od da jąc wła dzom na znisz cze nie Bi blie oraz in ne
księ gi. W ro ku 250 w Rzy mie mę czeń ską śmier cią zgi nął mię -
dzy in ny mi Fa bian, bi skup Rzy mu. Po upły wie ro ku bez wy -
bo ru na stęp cy, kan dy da ta mi do te go urzę du by ło dwóch je -
go pre zbi te rów – Kor ne liusz i No wa cjan, przy czym wy bo ry
wy grał ten pierw szy. Po wstał pro blem, co zro bić z ty mi, któ -
rzy w sła bo ści skła da li ofia ry bo gom i od da wa li świę te księ -
gi, by oca lić swe ży cie, a po usta niu prze śla do wań dą ży li
do spo łecz no ści z brać mi. Kor ne liusz, bi skup Rzy mu, opo wia -
dał się za po now nym ich przy ję ciem po okre sie po ku ty. No -
wa cjan opo wia dał się za wy klu cze niem ich z Ko ścio ła na sta -
łe, lecz zo sta wiał im na dzie ję, że ży cie w po ku cie być mo że
przy nie sie im Bo skie prze ba cze nie. Mię dzy zwo len ni ka mi
oby dwu sta no wisk po wstał spór. Stał się on dość gwał tow ny
i do pro wa dził do roz ła mu w ko ście le w Rzy mie, a bi sku pem
schi zma tycz ne go ko ścio ła zo stał No wa cjan. Zgod nie ze zwy -
cza jem tam tych cza sów przy wód ca ka żdej ze stron wy sy łał
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pi sma do naj bar dziej wpły wo wych bi sku pów chrze ści jań -
skie go świa ta, szu ka jąc ich po par cia. W ten spo sób Cy prian –
któ ry miał w Kar ta gi nie pro blem ze schi zmą Fe li cis si mu sa,
w któ rej schi zma ty cy po pa dli w krań co wość prze ciw ną
do No wa cja na, tj. opo wia da li się za przyj mo wa niem tych,
któ rzy po błą dzi li, bez zwra ca nia ja kiej kol wiek uwa gi na to, że
wy rze kli się Chry stu sa – stał się ad re sa tem li stów od Kor ne -
liu sza i No wa cja na. Z dwóch po wo dów Cy prian wziął stro -
nę Kor ne liu sza: (1) pre zbi te rzy i la ikat po win ni być po słusz -
ni Kor ne liu szo wi ja ko bi sku po wi apo stol skie mu (?) oraz (2)
zga dzał się on z po glą da mi Kor ne liu sza, prze ciw ny mi po glą -
dom No wa cja na. Skło ni ło to Cy pria na (po tę pia ją ce go ten po -
dział) do pi sa nia na te mat praw dy po da nej przez Ire ne usza,
że jest tyl ko je den Ko ściół, któ ry w swej ka to lic ko ści jest sza -
fa rzem i ad mi ni stra to rem praw dy. Do tej praw dy do łą czył on
błąd o apo stol skiej suk ce sji bi sku pów ja ko za sa dy do wo dzą -
cej, że odłą cze nie się od bi sku pa ozna cza zna le zie nie się po -
za je dy nym Ko ścio łem, po nie waż we dług dok try ny o apo stol -
skiej suk ce sji ten je den Ko ściół opie ra się na bi sku pach, ja ko
ośrod ku je go jed no ści. Po mi mo tych błę dów Cy prian, część
an ty ty picz ne go Sze lu mie la, ode grał oczy wi ście swo ją ro lę
w ofia ro wa niu je go mi sy, cza szy i ły żki.

(25) Schi zma Do na ta roz po czę ła się pod ko niec prze śla do -
wań Dio kle cja na, w ro ku 311, z po wo du te go sa me go pro ble -
mu, któ ry dał po czą tek schi zmie No wa cja na, tzn. co na le ży
zro bić z chrze ści ja na mi, któ rzy by ra to wać ży cie, skła da li ofia -
ry bo gom i od da wa li świę te księ gi, a te raz dą ży li do po jed na -
nia się z Ko ścio łem. Od po wie dzią by ły te sa me dwa spo so by,
ja kie po da wa no 60 lat wcze śniej, pod ko niec prze śla do wań
De cju sza. Tak jak po przed nio, tak i te raz rzecz ni cy ka żde go
po glą du sta wa li się bar dzo wo jow ni czy, a pro blem za czął się
w Kar ta gi nie. W ro ku 313 spór ten tra fił do Kon stan ty na,
pierw sze go chrze ści jań skie go ce sa rza. W tym sa mym ro ku
naj pierw wy zna czył on ko mi sję bi sku pów, pod prze wod nic -
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twem Mel chia de sa, bi sku pa Rzy mu, a na stęp nie, w ro ku 314,
wiel ki sy nod w Ar les, Ga lia (Fran cja), by zba dać spra wę i pod -
jąć sto sow ną de cy zję. W oby dwu przy pad kach pod ję to de cy -
zję prze ciw ko tym, któ rzy opo wia da li się za sta łym wy klu cze -
niem tych, któ rzy po błą dzi li. W ro ku 316 Kon stan tyn oso bi ście
przyj rzał się tej spra wie i po twier dził po przed nie de cy zje.
W ro ku 313 przy wód cą nie ugię te go stron nic twa zo stał Do -
nat. Schi zma sze rzy ła się po ca łej Afry ce, a po nie waż wła dze
świec kie trzy ma ły stro nę ka to li ków, wie lu roz ła mow ców,
szcze gól nie że brzą cy i pod ró żu ją cy mni si, do pusz cza ło się re -
wo lu cyj nych i anar chi stycz nych ak tów. Do na ty ści trwa li przez
wie le lat, po mi mo ata ków ze stro ny woj ska, kon fi skat, tor tur,
za my ka nia ko ścio łów i wy gna nia. W ro ku 400 Au gu styn roz -
po czął swe je de na sto let nie nie stru dzo ne ata ki na nich. Oba -
wia jąc się je go umie jęt no ści ja ko dys ku tan ta, nie chcie li spo -
tkać się z nim w dys ku sji pod czas sy no du. W koń cu, w ro ku
411, zo sta li zmu sze ni przez ce sa rza Ho no riu sza do od by cia
trzy dnio wej dys ku sji ze stron nic twem ka to lic kim w Kar ta gi -
nie, gdzie obec nych by ło 279 bi sku pów do na ty stów i 287 bi -
sku pów ka to lic kich. Głów nym dys ku tan tem tych pierw szych
był Pe ti lian, a tych dru gich – Au gu styn. Le gat ce sa rza, ka to lik,
miał oce niać war tość ar gu men tów. Jak ocze ki wa no, opo wie -
dział się za ka to li ka mi.

(26) Żad na ze stron nie od ró żnia ła Ko ścio ła praw dzi we go
od no mi nal ne go, w wy ni ku cze go dys ku to wa ła tę kwe stię
z błęd nych punk tów wi dze nia. Oby dwie stro ny wie rzy ły, że
praw dzi wy Ko ściół jest or ga ni za cją ze wnętrz ną. Au gu styn
bro nił ka to lic kie go (nie pa pie skie go) po glą du na praw dzi wy
Ko ściół: że jest on tyl ko je den, że w swej ca ło ści – ka to lic ko -
ści – jest sza fa rzem i ad mi ni stra to rem praw dy oraz że na le żą
do nie go wszy scy, któ rzy jed no czą się z bi sku pa mi ja ko na -
stęp ca mi Apo sto łów. Ten ostat ni po gląd do wo dzi oczy wi -
ście, że Au gu styn bro nił sek ty – Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie -
go – ja ko praw dzi we go Ko ścio ła. Do na ty ści twier dzi li, że na -
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stęp ca mi Apo sto łów są tyl ko ci bi sku pi, któ rzy są świę ci i że
praw dzi wym Ko ścio łem, któ rym – jak utrzy my wa li – jest ich
sek ta, są tyl ko te świę te jed nost ki, któ re się z ni mi jed no czą.
Oby dwie stro ny błą dzi ły więc od no śnie te go, co sta no wi
praw dzi wy Ko ściół. Jed nak po gląd ka to lic ki był w su mie bli -
ższy praw dy niż po gląd do na ty stów. Zde cy do wa nie mie li
ra cję co do te go, że jest tyl ko je den (no mi nal ny) Ko ściół, któ -
ry w swej ka to lic ko ści jest sza fa rzem i ad mi ni stra to rem praw -
dy, by strzec i udzie lać jej dla bło go sła wie nia wszyst kich, któ -
rzy na nią re agu ją. By ło to prze ciw ne po glą do wi do na ty stów,
zgod nie z któ rym tyl ko świę ci ko rzy sta ją z udzie la nia przez
nie go praw dy, a naj mniej szy nie świą to bli wy akt ozna cza wy -
klu cze nie. Ta kie [do na ty stycz ne] po glą dy nie by ły zgod ne
z mi sją czy człon ko stwem ani w praw dzi wym, ani w no mi -
nal nym Ko ście le. Ka to lic ki po gląd pod cho dze nia do ludz -
kich sła bo ści osób wra żli wych na praw dę wy pły wał oczy wi -
ście z po glą du na Ko ściół ja ko udzie la ją ce go praw dy w ce lu
bło go sła wie nia tych, któ rzy na nią re agu ją. Po gląd do na ty -
stów czy nił na to miast Ko ściół in sty tu cją zim ną, po zba wio ną
współ czu cia, któ ra „tym, któ rzy są sła bi i zbo czy li z dro gi”, nie
da wa ła żad nej na dziei, po cie chy ani za chę ty. Po cząw szy
od ro ku 429 do na tyzm z ró żnych po wo dów tra cił po pu lar -
ność, a bi sku pi i ko ścio ły do na ty stycz ne przy łą cza ły się do Ko -
ścio ła ka to lic kie go, przy czym bi sku pi ci za cho wy wa li swą
urzę do wą po zy cję. Spo ry No wa cja na i Do na ta by ły prze po -
wie dzia ne w Mat. 13:28,29, a Pan udzie lił Swej od po wie dzi
przez Cy pria na, Au gu sty na itd. 

(27) Po za schi zma mi No wa cja na i Do na ta Ko ściół rzym -
sko ka to lic ki miał wie le in nych oka zji do ofia ro wa nia przez
swych wo dzów z utra cju szy ko ron – an ty ty picz ne go Sze lu mie -
la – an ty ty picz nej mi sy, cza szy i ły żki. Nie ma jed nak po trze -
by po da wa nia dal szych szcze gó łów na te mat zwią za nych
z tym fak tów hi sto rycz nych. Po da li śmy stresz cze nie spo ru
zwią za ne go ze schi zma mi No wa cja na i Do na ta, po nie waż dzię -
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ki te mu mo że my le piej zro zu mieć dwie rze czy: (1) w ja ki spo -
sób wo dzo wie z utra cju szy ko ron Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie -
go, ja ko an ty ty picz ny Sze lu miel, ofia ro wa li swą mi sę, cza szę
i ły żkę; oraz (2) w ja ki spo sób za mie ni li w sek tę ruch Ma lucz -
kie go Stad ka, roz po czę ty przez Ire ne usza przy po mo cy praw -
dy, że jest tyl ko je den Ko ściół, któ ry w swej ca ło ści – ka to lic ko -
ści – jest sza fa rzem i ad mi ni stra to rem praw dy, by bro nić ją
przed błę dem oraz udzie lać jej dla bło go sła wie nia tych, któ rzy
na nią re agu ją. To, co po wie dzie li śmy po wy żej na te mat wy -
trwa łych wy sił ków Cy pria na i Au gu sty na, by udzie lić po ko ju
ser ca i umy słu tym, któ rzy by li sła bi i zbo czy li z dro gi, a na stęp -
nie po ku to wa li i szu ka li po jed na nia z Pa nem, po zwa la nam
zro zu mieć traf ność imie nia Sze lu mie la (po kój Bo ży) ja ko ty po -
we go dla cha rak te ru wo dzów z utra cju szy ko ron Ko ścio ła
rzym sko ka to lic kie go, któ rych wspa nia ły mi przy kła da mi był
Cy prian i Au gu styn. Praw da, ja kiej na ucza li, pod kre śla ła myśl
o wszech po tę żnej Bo skiej mi ło ści i prze ba cze niu dla sła bych
i błą dzą cych. Myśl ta za war ta jest w imie niu Su ri szad daj (mo -
ja ska ła jest wszech po tę żna). 

(28) Obec nie przy stę pu je my do po ka za nia, w ja ki spo sób
an ty ty picz ny Sze lu miel ofia ro wał swą mi sę, tj. po da wał szcze -
gól ną praw dę po wie rzo ną Ko ścio ło wi rzym sko ka to lic kie mu,
ja ko śro dek na pra wia ją cy złe po stę po wa nie. Pod kre śla nie
przez nich praw dy, że jest je den Ko ściół ja ko ca łość by ło sku -
tecz ną na pra wą dla wszyst kich usi łu ją cych wpro wa dzać sek -
ciar skie po dzia ły. Na cisk ten pięt no wał stron ni cze go du cha
ja ko złe go du cha; pod kre ślał nie bez pie czeń stwo i ka ta stro fal -
ne skut ki błę du, a ta kże zło wy ni ka ją ce z po zo sta wa nia na uczy -
cie lem lub zwo len ni kiem błę du; ga nił py chę, któ ra dą ży ła
do od ró żnia nia się od bra ci; kar cił ogra ni czo ne go du cha, któ -
ry po gar dzał i od rzu cał tych, któ rzy oka zy wa li du cha od mien -
no ści; po tę piał su ro we go du cha, któ ry naj wy raź niej znaj do wał
przy jem ność w od rzu ca niu sła bych; myśl o ka to lic ko ści jed ne -
go Ko ścio ła na pra wia ła du cha wy klu cza nia; duch kry ty ko wa -
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nia, któ ry za mie nia drza zgi w bel ki, a z igły ro bi wi dły, był
oczy wi ście chło sta ny pej czem. Świę tosz ko wa ci fa ry ze usze Wie -
ku Ewan ge lii, dzię ku ją cy Bo gu za to, że są lep si niż bied ni cel -
ni cy – bi ją cy się w pier si ze skru chy z po wo du swych sła bo ści
i grze chów i bła ga ją cy o prze ba cze nie przez za słu gę Je zu sa –
z pew no ścią otrzy my wa li po trzeb ną na pra wę ze spo so bu, w ja -
ki an ty ty picz ny Sze lu miel kładł na cisk na sza far stwo Ko ścio ła
ja ko ad mi ni stra to ra praw dy dla bło go sła wie nia tych, któ rzy
na nią re agu ją. Wy ka zy wał on bo wiem, że udzie la jąc ta kim
praw dy, Ko ściół jest pie lę gniar ką dla cho rych, przy sta nią dla
ma ry na rzy mio ta nych i rzu ca nych po mo rzu grze chu oraz
mat ką dla sy nów mar no traw nych, po wra ca ją cych do do mu oj -
ca. Ga nił su ro we go i od py cha ją ce go du cha zwo len ni ków No -
wa cja na i Do na ta, ja ko ob cych du cho wi Je zu sa, przy ja cie la
przyj mu ją ce go grzesz ni ków.

(29) Jest to od po wied nie miej sce na przy to cze nie pięk -
nych uczuć Cy pria na, uka zu ją cych je go praw dzi wie pa ster -
skie ser ce. Wy ka zu jąc, jak od py cha ją cy duch no wa cja ni zmu
jest nie zgod ny z praw dzi wym pa ster skim ser cem, pro wa -
dząc do po tę pie nia pa ste rza w sta dzie Pa na, stwier dza on:
„W dniu są du zo sta nie nam za rzu co ne, że nie trosz czy li śmy
się o zra nio ne owce i że z po wo du jed ne go, któ ry za cho ro wał,
po zo sta wi li śmy na zgi nie nie wie lu zdro wych; że pod czas
gdy nasz Pan zo sta wił 99 zdro wych owiec i po szedł za jed ną,
któ ra zbłą dzi ła i zmę czy ła się, a gdy ją zna lazł, przy niósł ją
sam na Swych ra mio nach, my nie tyl ko nie szu ka my upa -
dłych, lecz na wet od rzu ca my ich, gdy wra ca ją do nas”. W in -
nym miej scu ga ni on te go du cha w na stę pu ją cy spo sób:
„Rzecz ma się ina czej w przy pad ku fi lo zo fów i sto ików, któ -
rzy twier dzą, że wszyst kie grze chy są ta kie sa me i że zdro wy
czło wiek nie po wi nien po zwo lić ła two się zła mać. Mię dzy fi -
lo zo fa mi a chrze ści ja na mi jest jed nak du ża ró żni ca. My po -
win ni śmy się trzy mać z da la od te go, co nie po cho dzi z ła ski
Bo ga, lecz z py chy su ro wej fi lo zo fii. Nasz Pan mó wi w Ewan -
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ge lii: „Bądź cie mi ło sier ni, tak jak Oj ciec wasz jest mi ło sier ny”;
a ta kże: „nie po trze bu ją le ka rza zdro wi, lecz cho rzy”; ta kim
le ka rzem nie mo że być jed nak ten, któ ry mó wi: „ja zaj mu ję
się tyl ko zdro wy mi”, któ rzy nie po trze bu ją le ka rza. Oto tam
le ży twój brat, zra nio ny w wal ce przez prze ciw ni ka. Z jed nej
stro ny sza tan pró bu je znisz czyć te go, któ re go zra nił; z dru giej
stro ny Chry stus na po mi na nas, by śmy nie zo sta wia li na zgi -
nie nie te go, któ re go On od ku pił. Za kim się opo wia da my?
Po któ rej stro nie sto imy? Czy po mo że my dia błu do koń czyć
dzie ła znisz cze nia? Czy po dob nie do ka pła na i Le wi ty
z Ewan ge lii przej dzie my obok le żą ce go, na wpół umar łe go
bra ta? Czy też, jak ka pła ni Bo ga i Chry stu sa, na śla du ją cy
przy ka za nia i przy kład Chry stu sa, wy rwie my zra nio ne go
czło wie ka z rąk je go wro ga, tak by po zro bie niu wszyst kie go
dla je go zba wie nia osta tecz ną de cy zję co do je go przy pad ku
po zo sta wić osą do wi Bo ga?” Ta kie sło wa z pew no ścią by ły
ostrym skar ce niem du cha, któ ry nie udzie lał praw dy dla bło -
go sła wie nia tych, któ rzy na nią re agu ją. Są to je dy nie przy kła -
dy czę ste go na pra wia nia, ja kie go an ty ty picz ny Sze lu miel do -
ko ny wał, słu żąc praw dzie, że jest tyl ko je den Ko ściół, któ ry
w swej ka to lic ko ści jest sza fa rzem i ad mi ni stra to rem praw dy,
by bro nić ją przed błę dem i udzie lać jej dla bło go sła wie nia
tych, któ rzy na nią re agu ją.

(30) Roz wa żmy te raz to, w ja ki spo sób an ty ty picz ny Sze lu -
miel ofia ro wał swą an ty ty picz ną cza szę – oba la nie błę dów
prze ciw ko praw dzie, że jest tyl ko je den Ko ściół, któ ry w swej
ca ło ści –ka to lic ko ści – jest sza fa rzem i ad mi ni stra to rem Bo skiej
praw dy, by za cho wać ją przed błę dem i udzie lać jej dla bło go -
sła wie nia tych, któ rzy na nią re agu ją. Pa mię taj my jed nak, że
przez okre śle nie je den Ko ściół an ty ty picz ny Sze lu miel nie ro zu -
miał Ko ścio ła praw dzi we go. Miał na my śli naj pierw ko ściół
no mi nal ny, a na stęp nie Ko ściół rzym sko ka to lic ki. Nie po sia dał
więc w tej kwe stii ja sne go ob ra zu, po nie waż po padł w po -
dwój ny błąd: (1) że Ko ściół jest or ga ni za cją zwią za ną z bi sku -
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pa mi ja ko na stęp ca mi Apo sto łów; oraz (2) że jest on to żsa my
z Ko ścio łem rzym sko ka to lic kim. In ny mi sło wy, tak jak wszy -
scy in ni wo dzo wie z utra cju szy ko ron wy pa cza li praw dę sto -
ją cą u źró deł ru chów Ma lucz kie go Stad ka, któ re oni za mie nia -
li w sek ty, tak an ty ty picz ny Sze lu miel czę ścio wo wy pa czył
praw dę po da ną przez Ire ne usza, gdy roz po czy nał on od no śny
ruch Ma lucz kie go Stad ka. Jed nak po mi mo tych wy pa czeń,
któ re nie po zwo li ły mu ofia ro wać an ty ty picz ne go kie li cha, był
w sta nie bro nić od no śnej praw dy przed ata ka mi, któ re od pie -
rał. Cho ciaż nie mógł ode przeć wszyst kich ata ków na apo stol -
ską suk ce sję oraz Ko ściół rzym sko ka to lic ki ja ko ten je den
praw dzi wy, mógł od pie rać ata ki na dok try nę, że jest tyl ko je -
den Ko ściół, któ ry w swej ca ło ści jest sza fa rzem i ad mi ni stra -
to rem praw dy, by za cho wać i bro nić ją przed błę dem oraz
udzie lać jej dla bło go sła wie nia tych, któ rzy na nią re agu ją. Po -
ka zu je to je go moc ne i sła be stro ny.

(31) An ty ty picz ny Sze lu miel oba lał więc twier dze nie ka -
żdej sek ty, że jest ona (ta sek ta) tym je dy nym Ko ścio łem, ja -
ko sprzecz ne z praw dą po wie rzo ną pie czy Ko ścio ła rzym sko -
ka to lic kie go. Oba lał ich rosz cze nia, wska zu jąc na licz ne na -
ucza ne przez nie błę dy, czę sto od rzu ca ne praw dy, prak ty ko -
wa nie złej or ga ni za cji, wy klu cza nie wie lu chrze ści jan ze spo -
łecz no ści (cze go by li win ni), ich sto sun ko wo krót kie ist nie -
nie, se pa ra ty stycz ny ruch, w któ rym się na ro dzi li oraz ułam -
ko wą licz bę chrze ści jan, ja ką obej mu ją, i rze sze chrze ści jan,
któ re wy klu cza ją. An ty ty picz ny Sze lu miel słusz nie wnio sko -
wał więc, że ża den z nich nie jest tym je dy nym Ko ścio łem
w je go ca ło ści – ka to lic ko ści. Zau wa żmy jed nak, że ty mi sa my -
mi do wo da mi an ty ty picz ny Sze lu miel nie świa do mie do wo -
dził, że Ko ściół rzym sko ka to lic ki rów nież nie jest tym jed nym
ka to lic kim Ko ścio łem, tzn. że ta kże jest sek tą. An ty ty picz ny
Sze lu miel do wo dził ta kże, że po mi mo ich rosz czeń żad -
na z tych sekt nie jest wy łącz nym sza fa rzem Bo skiej praw dy.
Ka żdej z nich za rzu cał bo wiem brak czę ści praw dy. Dla te go
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nie mo gły one za cho wy wać praw dy, bez wzglę du na to, co
czy ni ły, by za cho wać część tej praw dy. Do wo dził też, że żad -
na z nich nie za cho wu je praw dy przed błę dem, po nie waż
wszyst kie one od rzu ca ją wię cej niż jed ną praw dę i na ucza ją
ró żnych prze ciw nych jej błę dów. Do wo dził rów nież, że żad -
na z nich nie udzie la wie lu prawd dla ko rzy ści tych, któ rzy
na praw dę re agu ją, po nie waż – jak wy ka zy wał – ka żda z nich
po mi ja ró żne praw dy. Ty mi sa my mi do wo da mi mi mo wo li
udo wad niał też jed nak, że Ko ściół rzym sko ka to lic ki rów nież
nie jest Ko ścio łem ka to lic kim, lecz sek tą, po nie waż na ka żdym
z tych punk tów ta kże i on grze szył przez za nie cha nie lub
grzesz ne czy ny. W ca łym tym oba la niu an ty ty picz ny Sze lu -
miel zbi jał jed nak ata ki na praw dę, że jest tyl ko je den Ko -
ściół, któ ry w swej ca ło ści jest sza fa rzem i ad mi ni stra to rem
praw dy, by za cho wać i bro nić ją przed błę dem oraz udzie lać
jej dla ko rzy ści tych, któ rzy na nią re agu ją. W ten spo sób ofia -
ro wał on swo ją cza szę – na uki oba la ją ce.

(32) An ty ty picz ny Sze lu miel ofia ro wał też swo ją ły żkę –
na uki etycz ne, wy cho wy wa nie w spra wie dli wo ści, zwią za ne
z od no śną praw dą swej de no mi na cji. Ta kon kret na praw da,
któ rej słu żył, skła nia ła go do kła dze nia na ci sku na pra we ży -
cie ja ko wła ści we dla chrze ści ja ni na. Wy ma ga ła też od nie go
pod kre śla nia uzna wa nia przez Ko ściół zwierzch nic twa Chry -
stu sa, co ozna cza ży cie w po świę ce niu. An ty ty picz ny Sze lu -
miel pod kre ślał też za sa dę chrze ści jań skie go bra ter stwa i spo -
łecz no ści, ja ko wy pły wa ją cą z po ję cia ka to lic ko ści Ko ścio ła.
Wier ność w spra wo wa niu sza far stwa ta kże by ła wy cho wa -
niem w spra wie dli wo ści, pre zen to wa nym przez pod kre śla -
nie ro li Ko ścio ła ja ko sza fa rza Bo ga. Mi łość do praw dy i nie -
na wiść do błę du by ły wska zów ka mi, ja kie po da wał, słu żąc
tej jed nej praw dzie, po wie rzo nej Ko ścio ło wi rzym sko ka to lic -
kie mu. Za cho wa nie jed no ści wia ry i Ko ścio ła by ło wy cho wa -
niem w spra wie dli wo ści, któ re uka zy wał ja ko wy ni ka ją ce
w na tu ral ny spo sób ze szcze gól nej praw dy po wie rzo nej an ty -
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ty picz ne mu po ko le niu Sy me ona. Współ czu cie dla sła bych
i błą dzą cych to ko lej na etycz na na uka przed sta wia na przez
an ty ty picz ne go Sze lu mie la. Zasz cze piał mi łość do bra ci ja ko
ga łąź wy ra sta ją cą z praw dy, któ rej bro nił. Słu gom za le cał pa -
ster skie ser ce, a wier nym peł ną mi ło ści ci chość dla do bra tych,
któ rzy po pa dli w grzech. Kładł na cisk na nie skwa pli wość
i prze ba cze nie w trak to wa niu sła bo ści bra ci, a to z po wo du
cha rak te ru szcze gól nej praw dy swej de no mi na cji. Wpa jał mi -
łość do Ko ścio ła ja ko do bro czyń cy ca łe go lu du Pa na. Po bu dzał
do gor li wo ści w obro nie praw dy, w ata ko wa niu błę du oraz
w uży wa niu praw dy do pod no sze nia tych, któ rzy na nią re -
agu ją. W związ ku ze szcze gól ną praw dą po wie rzo ną swej de -
no mi na cji pro pa go wał po jed naw cze go du cha i wspa nia ło -
myśl ność wo bec wszyst kich bra ci. In spi ro wał wie le kam pa nii,
by od zy skać tych, któ rzy upa dli. Na pod sta wie po wy ższe go
opi su ła two mo że my za uwa żyć, w ja ki spo sób je go szcze gól -
na praw da nada wa ła je go na ukom etycz nym prak tycz ny wy -
miar w od nie sie niu do chrze ści jań skie go ba da nia, ży cia i słu -
żby. Ucząc o tych rze czach, ofia ro wał zło tą ły żkę po ko le nia an -
ty ty picz ne go Sy me ona.

(33) W na szej ana li zie ofiar ksią żąt Wie ku Ewan ge lii prze -
cho dzi my obec nie do ofia ry szó stej gru py wo dzów z utra cju -
szy ko ron – tych z Ko ścio ła epi sko pal ne go. Są oni an ty ty pem
Elia sa fa, sy na Deu ela (4 Moj. 7:42), gdyż – jak za uwa ży li śmy –
Ko ściół epi sko pal ny jest an ty ty pem po ko le nia Ga da. W 4 Moj.
1:14 Deu el na zwa ny jest w ten sam spo sób, lecz w 4 Moj. 2:14
je go imię brzmi Reu el. He braj skie li te ry da leth (od po wied nik
na sze go d) oraz resh (od po wied nik na sze go r) wy glą da ją bar -
dzo po dob nie i w 4 Moj. 2:14 zo sta ły za mie nio ne. Wie le ma nu -
skryp tów w 4 Moj. 2:14 po da je bo wiem da leth, a nie resh, na to -
miast wszyst kie po da ją da leth tyl ko w 4 Moj. 7:42 i 1:14. Uwa -
ża my więc, że pra wi dło wym imie niem oj ca Elia sa fa, księ cia
z po ko le nia Ga da, jest Deu el, a nie Reu el, cho ciaż oby dwa mo -
gą mieć to sa mo zna cze nie – po zna nie mo cy, wi dok mo cy, tj. uzna -
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nie mo cy. Jak wie my, po ko le nie Ga da by ło trze cim po ko le niem
po po łu dnio wej stro nie przy byt ku (4 Moj. 2:10-16), na le żą cym
do obo zu Ru be na.

(34) Szcze gól na dok try na po wie rzo na przez Bo ga Ko ścio -
ło wi epi sko pal ne mu jest na stę pu ją ca: Ko ściół w cie le, po dob nie
do Je zu sa w cie le, pod le ga wła dzy świec kiej. Jest to z pew no ścią
dok try na bi blij na (Mat. 22:17-21; Rzym. 13:1-6; Tyt. 3:1; 1 Pio -
tra 2:13-17). Jed nym z po wo dów, dla któ rych w cza sie ich po -
by tu na zie mi Bóg pod dał Chry stu sa, Gło wę i Cia ło, wła dzy
świec kiej, jest to, że przez ta kie po słu szeń stwo wszy scy je go
człon ko wie mo gli być tym do kład niej wy pró bo wa ni przez to,
co mie li zno sić ze stro ny wła dzy świec kiej, w związ ku ze skła -
da niem przez nich ofiar za grzech. W ogrom nej więk szo ści
przy pad ków bo wiem ska zy wa nie ich na śmierć po za Obo zem
no si ło po zo ry ska zy wa nia bun tow ni ków prze ciw ko wła dzy
świec kiej, któ rej oni by li wier nie po słusz ni we wszyst kich rze -
czach w ta kim za kre sie, w ja kim pań stwo ma pra wo roz ka zy -
wać. Nie oka zy wa li je dy nie ta kie go po słu szeń stwa, któ re sta -
ło w sprzecz no ści ze Sło wem Bo żym (Dz. Ap. 5:29), lecz na wet
wte dy po słusz nie, chęt nie i bez szem ra nia zno si li kon se kwen -
cje ta kie go po stę po wa nia. Dla zwy kłe go czło wie ka ich pod da -
nie się pań stwu, z to wa rzy szą cym te mu cier pie niem po cho dzą -
cym z je go stro ny, wy da wa ło się pew nym do wo dem te go, iż
nie są oni przy szły mi kró la mi ani ka pła na mi Bo ga. W ten spo -
sób oka zy wa ło się to jed nym ze środ ków ukry wa nia kla sy
Chry stu sa ja ko ta jem ni cy, za kry tej przed po zna niem przez
czło wie ka. Za tem pod da nie się kla sy Chry stu sa w cie le wła dzy
świec kiej by ło zwią za ne z nią, ja ko ta jem ni cą Bo żą, na dwa spo -
so by: (1) by umo żli wić część jej cier pień ja ko ofiar za grzech;
a ta kże, (2) by ukryć ją ja ko ta jem ni cę.

(35) W ten spo sób dok try na, bę dą ca sza far ską na uką Ko -
ścio ła epi sko pal ne go, wią za ła się z kla są Chry stu sa ja ko szcze -
gól ną ta jem ni cą Bo ga, któ ra jest naj więk szym wy ra zem Bo skiej
mą dro ści. Z te go po wo du po ko le nie Ga da miesz ka ło w ty pie
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po po łu dnio wej stro nie przy byt ku, któ rej obóz miał za swój
sztan dar to, co re pre zen tu je Bo ską mą drość. Słusz ne jest, by
Ko ściół epi sko pal ny, ze swą sza far ską praw dą, miał swe miej -
sce po an ty ty picz nej po łu dnio wej stro nie an ty ty picz ne go Przy -
byt ku – Bo skiej Mą dro ści. Te raz je ste śmy le piej przy go to wa ni
do zro zu mie nia, dla cze go po łu dnio wa stro na przy byt ku re pre -
zen tu je Bo ską mą drość. Trzy dok try ny bro nio ne przez trzy
de no mi na cje, bę dą ce an ty ty pem trzech po ko leń po po łu dnio -
wej stro nie przy byt ku, sku pia ją się w swym urzę do wym dzie -
le na Chry stu sie i Ko ście le ja ko ta jem ni cy Bo ga, tj. (1) urzę do -
wym dzie le Chry stu sa ja ko szcze gól ne go Przed sta wi cie la Je ho -
wy; (2) urzę do wym dzie le Ko ścio ła ja ko przed sta wi cie la Bo ga
na świe cie; oraz (3) pod da niu Chry stu sa w cie le wła dzy świec -
kiej, co czę ścio wo spro wa dza na je go człon ków ofiar ni cze cier -
pie nia, nie zro zu mia łe dla świa ta. Kie run kiem my śli bro nio -
nym przez trzy de no mi na cje po po łu dnio wej stro nie an ty ty -
picz ne go Przy byt ku jest więc Chry stus, za kry ta ta jem ni ca, ja -
ko głów ny wy raz mą dro ści Je ho wy, tak jak Bo ska mą drość
by ła re pre zen to wa na przez sztan dar obo zu po po łu dnio wej
stro nie ty picz ne go przy byt ku.

(36) Człon kiem Ma lucz kie go Stad ka, któ ry dok try nal ną za sa -
dą, że Chry stus, Gło wa i Cia ło, pod le ga w cie le wła dzy świec kiej
roz po czął ruch wy pa czo ny przez wo dzów z utra cju szy ko ron
w Ko ściół epi sko pal ny, był Tho mas Cran mer, któ ry póź niej zo -
stał ar cy bi sku pem Can ter bu ry, a tym sa mym „pry ma sem ca łej
An glii”. Uro dził się 2 lip ca 1489, a zmarł z rąk pa pie stwa, spa lo -
ny na sto sie, 21 mar ca 1556. Stu dio wał na uni wer sy te cie w Cam -
brid ge, gdzie póź niej zo stał pro fe so rem. W ro ku 1529 zdo był ła -
skę Hen ry ka VIII do ra dza jąc, że kwe stia le gal no ści ma łżeń stwa
kró la z wdo wą po je go bra cie po win na być przed sta wio na uni -
wer sy te tom chrze ści jań stwa, by unik nąć dal sze go pod da wa nia
tej de cy zji pa pie żo wi. W spo rze z Rzy mem twier dził, że wszy scy
lu dzie w An glii, świec cy i du chow ni, po win ni być pod da ni kró -
lo wi, a nie pa pie żo wi, tzn. że Pan ży czy so bie, by Ko ściół był pod -
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da ny wła dzy świec kiej, a nie wła dza świec ka pod da na Ko ścio ło -
wi, czy li pa pie żo wi. Je go sta no wi sko w kwe stii nie le gal no ści ma -
łżeń stwa Hen ry ka oraz je go wła dzy nad wszyst ki mi An gli ka mi,
świec ki mi czy du chow ny mi, do pro wa dzi ło do gwał tow ne go
kon flik tu z pa pie żem, któ ry od wie lu lat skła niał się do unie wa -
żnie nia ma łżeń stwa Hen ry ka, lecz oba wiał się gnie wu Ka ro la V,
sio strzeń ca żo ny Hen ry ka, i dla te go grał w tej kwe stii na zwło -
kę. Cran mer od wa żnie twier dził, że pa pież nie ma nad An glią i jej
miesz kań ca mi ani wła dzy świec kiej, ani re li gij nej; że ca ła je go
wła dza, do któ rej ro ści so bie pra wo, jest uzur pa cją i że je go rosz -
cze nia do wła dzy świec kiej nad An glią sto ją w za sad ni czej
sprzecz no ści z na uka mi, że z wo li Bo ga Ko ściół ma być pod da -
ny wła dzy świec kiej, a nie na od wrót, jak utrzy my wał pa pież.
W ro ku 1533 Cran mer zo stał ar cy bi sku pem Can ter bu ry, pry ma -
sem ca łej An glii. W 1535 wy po wie dział po słu szeń stwo pa pie żo -
wi, po śmier ci Hen ry ka stał się jed nym z re gen tów w cza sie nie -
peł no let no ści Edwar da VI, był naj bar dziej wpły wo wym przy -
wód cą w dzie le re for mo wa nia te go, co póź niej sta ło się Ko ścio -
łem epi sko pal nym – Ko ścio łem An glii. Zmu szo ny przez kró la
Edwar da VI, wbrew swej ra dzie i opi nii, do pod pi sa nia do ku -
men tu, prze no szą ce go suk ce sję do tro nu na La dy Ja ne Grey i od -
bie ra ją ce go ją Ma rii i Elżbie cie, któ re cze ka ły na tron, wy zna czo -
ne w tej ko lej no ści przez Hen ry ka VIII, po wstą pie niu na tron
przez Ma rię w ro ku 1553 zo stał uwię zio ny pod za rzu tem zdra -
dy, ska za ny za to na śmierć przez ścię cie, lecz póź niej uła ska wio -
ny, by spo tkać się z jesz cze su row szą ka rą. Zo stał wte dy oska rżo -
ny o he re zję za od rzu ce nie trans sub stan cja cji, ska za ny i pra wie
przez trzy la ta prze trzy my wa ny w okrop nym wię zie niu, w skraj -
nych wa run kach. Osła bio ny w umy śle i wo li przed łu ża ją cy mi się
cier pie nia mi w wię zie niu, obiet ni cą uła ska wie nia dał się na kło -
nić do pod pi sa nia jed ne go, ma ło zna czą ce go od wo ła nia swych
po glą dów, któ re w wy ni ku pa pie skich fał szerstw zo sta ło roz -
sze rzo ne do sze ściu. Hi sto ria pod pi sa nia przez nie go od wo ła nia
sze ściu po glą dów, z któ rych ka żde na stęp ne by ło rze ko mo bar -
dziej ka te go rycz ne niż to po przed nie, opie ra się wy łącz nie
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na twier dze niu je go prze śla dow cy, „krwa we go Bon ne ra”. Po zo -
sta wio ny pod wra że niem, że po pu blicz nym od wo ła niu swych
po glą dów zo sta nie uwol nio ny, udał się do miej sca, gdzie mia ło
to na stą pić – ko ścio ła św. Ma rii w Oxfor dzie. Jed nak głę bo ko ża -
łu jąc swe go od wo ła nia i wie dząc, że to, co miał uczy nić, spro wa -
dzi na nie go pew ną śmierć na sto sie, wy ra ził głę bo ki żal z po wo -
du swe go tchó rzo stwa, z ca łą po wa gą wy rzekł się swe go od wo -
ła nia i po wie dział, że gdy bę dzie pa lo ny, naj pierw wło ży
do ognia pra wą rę kę, któ ra pod pi sa ła to od wo ła nie, ja ko do wód
szcze re go wy rze cze nia się te go. Roz złosz cze ni do ży we go, pa pi -
ści, któ rzy okła ma li go co do je go uwol nie nia i któ rzy od po cząt -
ku za mie rza li go spa lić, gdy tyl ko pu blicz nie od wo ła swe po glą -
dy, szyb ko za pro wa dzi li go na stos, gdzie nie ugię cie trzy mał
swo ją pra wą rę kę w ogniu, któ ry naj pierw stra wił ją, za nim
w znacz nym stop niu do się gnął resz ty je go cia ła; mó wił, że tą rę -
ką zgrze szył i od tej rę ki roz pocz nie się je go pa le nie. Spa le nie
na sto sie je go, a ta kże je go współ pra cow ni ków – Ri dleya, La ti me -
ra, Ho ope ra i Fer ra ra, któ rzy by li bi sku pa mi – na peł ni ło An glię
prze ra że niem, któ re wzmo gło się jesz cze bar dziej, gdy pa lo ne by -
ły ko lej ne ofia ry wśród pro te stan tów, aż ich licz ba wy nio sła 286.
Wte dy, w wy ni ku te go, co wy da je się być Bo skim wy ro kiem,
„krwa wa Ma ria”, pa pie ski le gat i pry mas An glii oraz 14 bi sku pów
– szes na stu głów nych prze śla dow ców – zmar li w nie wia ry god -
nie krót kim cza sie, więk szość z nich w wy ni ku pla gi. Wów czas
na tron wstą pi ła Elżbie ta, i skoń czy ły się prze śla do wa nia.

(37) By le piej zro zu mieć ruch, któ ry Cran mer z Bo skie go
punk tu wi dze nia wzbu dził od no śnie re la cji mię dzy wła dzą
pań stwa i Ko ścio łem, w prze ci wień stwie do rosz czeń i uzur pa -
cji pa pie ża, ko rzyst ne bę dzie dla nas krót kie spoj rze nie na stop -
nio wy wzrost wła dzy pa pie skiej w An glii. By się tam za do mo -
wić, pa pie stwo cza sa mi sto so wa ło fał szer stwo, cza sa mi po -
chleb stwo, cza sa mi uzur pa cję, a nie kie dy si łę. Chrze ści jań stwo
po raz pierw szy tra fi ło do An glii z ko ścio łów Fran cji, a nie
z Rzy mu, kil ka stu le ci przed tym, za nim mnich Au gu styn w ro -
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ku 597 zo stał ze swy mi współ pra cow ni ka mi wy sła ny tam na mi -
sję ja ko przed sta wi ciel Grze go rza I, jed ne go z trzech naj więk -
szych pa pie ży. Bry tyj scy bi sku pi zde cy do wa nie od rzu ca li twier -
dze nie Au gu sty na o wła dzy pa pie ża nad an giel skim du cho -
wień stwem i la ika tem ja ko coś nie sły cha ne go utrzy mu jąc, że
wier ność Bo gu i ich kró lo wi nie do zwa la na pod da nie się za gra -
nicz ne mu bi sku po wi. Pew ne jest, że Al fred Wiel ki (849-901)
spra wo wał wła dzę nad wszyst ki mi An gli ka mi, świec ki mi i du -
chow ny mi, pod czas gdy w pra wie ka no nicz nym pa pież twier -
dził, że du cho wień stwo we wszyst kich rze czach pod le ga wy -
łącz nie je mu. To sta no wi sko Al fre da by ło pod trzy my wa ne, mo -
men ta mi chwiej nie, prak tycz nie przez wszyst kich kró lów An -
glii aż do cza su Cran me ra. Gdy Grze gorz VII, Hil de brand, je den
z trzech naj więk szych pa pie ży, pró bo wał uzy skać za le żność
len ni czą od Wil hel ma Zdo byw cy w ro ku 1078, ten od mó wił
twier dząc, że jest to sprzecz ne z ca łą an giel ską tra dy cją. Kró lo -
wie ro ści li so bie pra wo do mia no wa nia wszyst kich an giel skich
bi sku pów i ar cy bi sku pów, po nie waż w mniej szym lub więk -
szym stop niu spra wo wa li oni wła dzę świec ką, pod le ga jąc kró -
lo wi. Wil helm Ru fus, syn i na stęp ca Wil hel ma Zdo byw cy, nie
tyl ko po szedł śla dem oj ca, lecz za bro nił An zel mo wi, ar cy bi sku -
po wi Can ter bu ry, od wo ły wać się do Rzy mu w cza sie pierw szej
pró by, ja ką w tym ce lu pod jął, a wszy scy bi sku pi i ba ro no wie
po par li go w twier dze niu, że jest to nie zna ne w An glii i sprzecz -
ne z an giel ską prak ty ką. Hen ryk I, je go na stęp ca, po wie dział pa -
pie żo wi, że na je go żą da nie nie od da żad nych z pre ro ga tyw ko -
ro ny. By jesz cze bar dziej uczy nić bez praw nym od wo ły wa nie
się do pa pie ża, Hen ryk II w 1164 ro ku zwo łał sy nod bry tyj skiej
szlach ty i du cho wień stwa. Hra bio wie i ba ro no wie uchwa li li, ja -
ko ósmą kon sty tu cję cla ren doń ską, za kaz ja kie go kol wiek od wo -
ły wa nia się po za An glię, a osta tecz nym sę dzią miał być król.

(38) Po śmier ci Wil hel ma Ru fu sa w ro ku 1100 mia ło jed nak
miej sce pod stęp ne i stop nio we wdzie ra nie się pa pie skiej wła -
dzy, aż do wstą pie nia na tron kró la Ja na bez Zie mi. Zo stał tak
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na zwa ny z po wo du ha nieb ne go od da nia kró le stwa pa pie żo wi
In no cen te mu III, naj więk sze mu z trzech naj więk szych pa pie -
ży, i otrzy ma nia go z po wro tem na że nu ją cych wa run kach, ja -
ko wa sa la pa pie ża. Pa pież ten, je den z naj bar dziej żąd nych
wła dzy w ca łej hi sto rii, do brze wie dząc, że pre ro ga ty wą an giel -
skie go kró la by ło mia no wa nie ar cy bi sku pa Can ter bu ry, w ro -
ku 1205 sam po sta no wił się tym za jąć przez zmu sze nie ka pi tu -
ły mni chów, nie le gal nie przez sie bie stwo rzo nej wła śnie w tym
ce lu, do wy bra nia je go kan dy da ta w Rzy mie, bez wie dzy kró -
la. To bar dzo roz gnie wa ło kró la, któ ry po ich po wro cie oska r -
żył mni chów o zdra dę sta nu, ze słał na ba ni cję, za jął do bra bi -
skup stwa i ka pi tu ły w Can ter bu ry oraz prze ciw sta wił się pa pie -
żo wi, któ ry od po wie dział na ło że niem in ter dyk tu, a dwa la ta
póź niej – klą twy. Kler i la ikat sta nął po stro nie pa pie ża. Po licz -
nych spo rach pa pież roz ka zał Fi li po wi Au gu sto wi, kró lo wi
Fran cji, za jąć An glię ja ko swe wła sne kró le stwo. Przez fran cu -
skie go kró la pa pież za rzą dził kru cja tę prze ciw ko eks ko mu ni -
ko wa ne mu kró lo wi. Jan osta tecz nie bez wa run ko wo pod dał
się pa pie żo wi, od zy sku jąc swe kró le stwo ja ko wa sal pa pie ża,
15 ma ja 1213 ro ku. W je sie ni te go sa me go ro ku pa pie ski le gat
zmu sił Ja na do od no wie nia te go pod da nia. Pry mas An glii, Ste -
ven Lang ton, oraz ba ro no wie, wi dząc że od wiecz ne swo bo dy
An glii, du chow ne i świec kie, są nisz czo ne przez pa pie ża, sprze -
ci wi li się Ja no wi ja ko je go przed sta wi cie lo wi i wy mu si li od nie -
go Wiel ką Kar tę Swo bód – Ma gna Char ta – pierw szą kar tę
wol no ści, któ ra ka żde mu sta no wi w An glii gwa ran to wa ła je go
od wiecz ne swo bo dy, z do dat kiem kil ku no wych, a któ rą pa -
pież ty ran, In no cen ty III, ogło sił ja ko nie wa żną. Uzur pa cja In -
no cen te go utrzy my wa ła się przez pe wien czas po mi mo sprze -
ci wów An gli ków. W la tach 1216 do 1272 Hen ryk III po zwo lił
na swo bod ne dzia ła nie i ob fi to wa nie pa pie skiej uzur pa cji
w An glii, w pań stwie i ko ście le. Na stęp ny król, Edward I (1272-
1307), przy współ pra cy lu du w two rze niu praw, ogra ni czył
kle ro wi ła twość zdo by wa nia zie mi, szcze gól nie przez wy mu -
szo ne stra chem za pi sy. Mi mo to, przez wy bieg praw ny – Sta -
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tut Mort ma in [Pra wo Mar twej Rę ki – przy pis tł.] – do cza sów
Hen ry ka VIII kler zdo był w po sia da nie ogrom ne po ła cie an giel -
skie go ma jąt ku. Przy po mo cy par la men tu Edward I od mó wił
pod da nia się Bo ni fa ce mu VIII, ko lej ne mu bar dzo po tę żne mu
i chwy ta ją ce mu wła dzę pa pie żo wi. W cza sie pa no wa nia
Edwar da III par la ment unie wa żnił od da nie kró le stwa pa pie żo -
wi. W cza sie rzą dów Ry szar da II (1377-1399) uchwa lo no Sta tut
Pra emu ni re, któ ry za bra niał ja kie go kol wiek od wo ły wa nia się
do władz po za An glią. Po wstą pie niu na tron Hen ry ka IV pa -
pie żo wi i wszyst kim in nym za gra nicz nym ksią żę tom za bro nio -
no mie szać się w spra wy An glii. W cza sie pa no wa nia Hen ry -
ka VI (1422-1461) An glia sku tecz nie opie ra ła się wy sił kom pa -
pie ża, zmie rza ją cym do unie wa żnie nia Sta tu tu Pra emu ni re.
W cza sie pa no wa nia Edwar da IV (1461-1483) za bro nio no oso -
bom du chow nym pro ce so wać się z in ną oso bą du chow ną
w pa pie skim są dzie. Cho ciaż w tych kon flik tach czę sto ustę po -
wa no rosz cze niom pa pie ża po przez pry wat ne ak ty mi ni strów,
do rad ców lub sła bych mo nar chów, ni gdy ani jed na ta ka uzur -
pa cja nie zo sta ła za le ga li zo wa na usta wą. Wprost prze ciw nie,
ka żda z nich by ła z cza sem od rzu ca na i ogła sza na przez usta -
wę ja ko prze stęp cza. Do wo dzi to, że dok try na o kró lew skiej su -
pre ma cji nie zo sta ła wy my ślo na w cza sie re for ma cji, jak twier -
dzą pa pi ści. Wte dy, tak jak i wcze śniej, by ła ona uży wa -
na do zwal cza nia twier dzeń o pa pie skiej su pre ma cji w pań -
stwie i Ko ście le, o któ rej pa pie ski kler an giel ski nie mal za wsze
mó wił ja ko o wy mie rzo nej w su pre ma cję kró lew ską.

(39) Cran mer zo stał po bu dzo ny, by ogło sić, że prze ciw nie
do rosz czeń pa pie skich, a zgod nie z Bo skim pra wem, wszy scy
du chow ni oraz świec cy są pod da ni wła dzy świec kiej. Nie uczył
on, że po Bo gu gło wą Ko ścio ła An glii jest król, jak twier dził ten
dru gi, cho ciaż mu siał zno sić to twier dze nie. Utrzy my wał, że je -
dy nie Chry stus jest Gło wą Ko ścio ła, co ozna cza ło, że nie jest nią
pa pież i że tak czy ina czej wszy scy by li zo bli go wa ni przez Pi -
smo Świę te do po słu szeń stwa kró lo wi. Za da ło to śmier tel ny cios



262 Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego

pa pie skiej dok try nie o su pre ma cji pa pie ża nad wszyst ki mi ludź -
mi, du chow ny mi i świec ki mi, oraz je go dok try nie, że oso by
du chow ne nie pod le ga ją pra wom pań stwa, lecz wy łącz nie pra -
wu ka no nicz ne mu – pra wu pa pie ża. Cran mer utrzy my wał, że
Sta tut Pro vi sors (któ ry za bra niał oso bom du chow nym przyj mo -
wać no mi na cje od cu dzo ziem ców lub wno sić ja kie kol wiek opła -
ty na ich rzecz za ta ką no mi na cję, co w re zul ta cie unie mo żli wi -
ło pa pie żo wi no mi no wa nie na urzę dy w an giel skim Ko ście le
oraz czer pa nie z te go ty tu łu pew nych przy cho dów) oraz Sta tut
Pra emu ni re (któ ry za bra niał od wo ły wa nia się do są dów po -
za An glią) by ły spra wie dli we i bi blij ne w od nie sie niu do władz
pań stwa w sto sun ku do Ko ścio ła. Uczył on, że pa pie ska dok try -
na na ten te mat zde cy do wa nie prze czy Pi smu Świę te mu i pro -
wa dzi do okra da nia an giel skie go kró la, szlach ty, du cho wień -
stwa i lu du z ich praw, wła dzy, ho no ru i bo gactw. Ta kie na uki
ni czym nóż prze bi ja ły głów ne ce le pa pie stwa, któ ry mi za wsze
są żą dza za szczy tów, wła dzy, pa no wa nia i bo gac twa. Po nad 150
lat przed Cran me rem, Wy clif, z więk szą umie jęt no ścią, lecz
w mniej sprzy ja ją cych cza sach, przed sta wiał te sa me na uki. Je -
go cza sy by ły jed nak okre sem re for ma cji pro wa dzo nej przez
jed nost ki, na to miast Cran mer tra fił na czas re for ma cji pro wa -
dzo nej przez sek ty. Stąd ró żni ca w re zul ta tach na ucza nia przez
ka żde go z tych re for ma to rów.

(40) Wie le ró żnych po wo dów pro wa dzi ło Cran me ra do na -
uk na ten te mat. Pierw szym by ło wy ba czal ne po stę po wa nie pa -
pie ża, zwle ka ją ce go z ogło sze niem nie wa żno ści ma łżeń stwa
Hen ry ka VIII z wdo wą po je go bra cie (choć sprzy jał anu lo wa -
niu ma łżeń stwa, bał się Ka ro la V i od kła dał de cy zję na bar dziej
ko rzyst ny mo ment). Król pro te sto wał, gdy je go oj ciec zmu szał
go do te go ślu bu, za bro nio ne go za rów no przez Bi blię (3 Moj.
18:16, 6-18; por. 1 Kor. 5:1), jak i pra wo ka no nicz ne. Pa pież Ju -
liusz II, lek ko trak tu jąc spra wę, udzie lił jed nak dys pen sy, co
wio dą ce uni wer sy te ty chrze ści jań stwa uzna ły za wy kra cza ją ce
po za wła dzę pa pie ża, gdyż ozna cza ło to, że pa pież mo że unie -
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wa żniać pra wo Bo ga. Cran mer do ra dzał Hen ry ko wi VIII, że nie
tyl ko Bo skie pra wo, lecz ta kże pra wa je go wła sne go kra ju wy -
ma ga ją roz wią za nia ka zi rod cze go ma łżeń stwa i że świec kie
i du chow ne są dy An glii ma ją ca łą nie zbęd ną wła dzę w tej kwe -
stii. Pa pież za prze czał te mu twier dze niu. Cran mer od po wie -
dział, że po nie waż ma łżeń stwo jest spra wą świec ką, znaj du je
się pod kon tro lą pań stwa, a nie Ko ścio ła, co do pro wa dzi ło go
do pod kre śla nia pod da nia Ko ścio ła pań stwu, ja ko wy raź nej
na uki Bo skie go pra wa. Po dru gie, Cran mer zo stał po bu dzo ny
do ogło sze nia tej na uki przez twier dze nie pa pie ża o kon tro lo -
wa niu pań stwa przez Ko ściół, tj. przez pa pie ża, a ta kże o bez -
po śred nim pod da niu ca łe go du cho wień stwa we wszyst kich
rze czach pa pie żo wi, jak rów nież bez po śred nim pod da niu pa -
pie żo wi la ika tu w spra wach du cho wych oraz o po śred nim pod -
da niu mu la ika tu w spra wach świec kich, przez pod da nie mu
wład ców. Wszyst ko to Cran mer od rzu cał, po nie waż prze czy to
Pi smu Świę te mu, mó wią ce mu o pod da niu ka żdej du szy wła -
dzom wy ższym [świec kim]. Trze cią rze czą, któ ra skło ni ła Cran -
me ra do ogło sze nia tej na uki, by ło ogra bia nie An glii przez
Rzym z jej na ro do we go ho no ru, swo bód i bo gactw, w ra mach
rze ko me go pod da nia An glii pa pie żo wi.

(41) Oko licz no ści tam tych cza sów spra wi ły, że ruch po bu -
dzo ny przez na ukę Cran me ra osta tecz nie stał się ogól no na ro -
do wy, a na wet ogól no świa to wy. Stan kró la, kle ru, szlach ty
i zwy kłych lu dzi w An glii uczy nił tę dok try nę po trzeb ną do za -
da nia pa pie żo wi na stęp ne go cię żkie go cio su, ja ki spo tkał go
w cza sie re for ma cji, a cię ższy od nie go był tyl ko cios za da ny
przez Lu tra. Lud an giel ski nie mal jed no myśl nie sku pił się wo -
kół tej dok try ny, mę żnie trwał przy tym, co ona ozna cza ła,
i sku tecz nie bro nił jej przed po tę gą pa pie ża i pa pie skich kra jów
w cza sie bu rzy i na pię cia, ja kie rzad ko pod da ją pró bie ludz kie
cha rak te ry. Eks ce sy Hen ry ka VIII w in nych dzie dzi nach, błę -
dy i sła bo ści Cran me ra w pew nych spra wach oraz zło po peł -
nia ne przez in nych, któ rzy z nim współ pra co wa li, nie mo gą
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świad czyć prze ciw ko Bo skie mu po cho dze niu ru chu, do za po -
cząt ko wa nia któ re go uży ty zo stał Cran mer i któ ry jest an ty ty -
pem spło dze nia przez Ja ku ba Ga da z Zyl py. Ruch ten rósł
i kwitł, aż wy ko rze nił z An glii ka żdy ślad pa pie skiej dok try ny
o pod da niu pań stwa Ko ścio ło wi. Prze kra cza jąc gra ni ce swe go
po wsta nia, ruch ten sze rzył się w ca łym chrze ści jań stwie, aż
w koń cu ka żdy chrze ści jań ski na ród od rzu cił pa pie ską dok try -
nę o pod da niu pań stwa Ko ścio ło wi, spra wia jąc, że dok try -
na gło szo na na ten te mat przez Cran me ra ja ko bi blij na wszę -
dzie od nio sła więk sze lub mniej sze zwy cię stwo.

(42) Spo ty ka my się tu taj ze zja wi skiem, któ re by ło obec ne
w przy pad ku Ko ścio ła Chrze ści jan i ad wen ty stów, lecz nie zo -
sta ło szcze gó ło wo przed sta wio ne. Zau wa ża my je w więk szo -
ści in nych de no mi na cji pro te stanc kich: oso ba (Cran mer), któ -
ra roz po czę ła ruch, wy pa czo ny na stęp nie w Ko ściół epi sko pal -
ny, współ pra co wa ła z wo dza mi z utra cju szy ko ron w dzia ła -
niach zmie rza ją cych do wy pa cze nia te go ru chu w sys tem sek -
ciar ski. Bra cia z Ma lucz kie go Stad ka, któ rzy roz po czy na li ru chy
Ma lucz kie go Stad ka, a na stęp nie współ pra co wa li z wo dza mi
z utra cju szy ko ron w wy pa cza niu ich w de no mi na cje i im słu -
ży li, są w tej dzia łal no ści po ka za ni w ty pie przez uwię zio ne go
i ośle pio ne go Sam so na, mie lą ce go ziar no dla Fi li sty nów. To zja -
wi sko, ja ko część te go sa me go an ty ty pu, wi dzi my szcze gól nie
w Lu trze, Hub ma ie rze, We sleyu, Sto ne’em oraz Mil le rze. By -
ło ono ra czej nie wiel kie w przy pad ku Zwin glie go, i nie mal
cał ko wi cie nie obec ne u Ser we ta. Więk szość błę dów Cran me ra,
któ re pa pi ści i nie któ rzy hi sto ry cy świec cy znacz nie wy ol brzy -
mi li, pod no sząc na przy kład licz bę pod pi sa nych przez nie go
od wo łań je go po glą dów z jed ne go do sze ściu, przy czym ka -
żde na stęp ne nie zgod nie z praw dą przed sta wia no ja ko bar -
dziej ra żą ce i słu żal cze niż to po przed nie, zo sta ło po peł nio -
nych, gdy nie świa do mie (po ka za ne w ty pie przez śle po tę Sam -
so na) słu żył on sek ciar stwu. Ze wszyst kich re for ma to rów pro -
te stanc kich po za Lu trem, Cran mer był ce lem naj bar dziej za cie -
kłych i kłam li wych ata ków pa pie stwa. Do wo dzi to przy naj -
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mniej te go, że za raz po Lu trze za dał on Rzy mo wi naj bar dziej
mia żdżą cy cios. Atak Lu tra za dał głów ny śmier tel ny cios dok -
try nal nej wła dzy Rzy mu nad ludź mi. Atak Cran me ra za dał
głów ny śmier tel ny cios po li tycz nej wła dzy Rzy mu nad na ro -
da mi. Bra ku je nam u Cran me ra na tu ral ne go ge niu szu, re li gij -
nej głę bi, nie zwa ża ją cej na nic pro sto li nij no ści, sym pa tycz nej
to wa rzy sko ści i rzu ca ją ce go wy zwa nia bo ha ter stwa, któ re
uczy ni ły Lu tra jed nym z dwu dzie stu naj więk szych lu dzi w hi -
sto rii. Ale w Lu trze bra ku je nam tak tu i umie jęt no ści pra cy ze -
spo ło wej, któ re ce cho wa ły Cran me ra. Ka żdy z nich w swej
dzie dzi nie był za cnym i sku tecz nym na rzę dziem Pa na do pro -
wa dze nia wła sne go szcze gól ne go dzie ła. Lu ter nie do ko nał by
le piej dzie ła Cran me ra, ja ko pod da ny Hen ry ka VIII, a Cran mer
nie do ko nał by dzie ła Lu tra, ja ko pod da ny Ka ro la V. Dzię kuj -
my Bo gu za od mien ne, a mi mo to uzu peł nia ją ce się dzie ło ka -
żde go z tych wiel kich sług Bo ga!

(43) Głów ni wo dzo wie z utra cju szy ko ron, któ rzy ruch za -
ini cjo wa ny przez Cran me ra wy pa czy li w Ko ściół epi sko pal ny,
to kró lo wa Elżbie ta, Par ker, Grin dal, Whit gift, Ho oker, Tay lor
i Bar row, cho ciaż już wcze śniej Cran mer oraz in ni wo dzo wie
z Ma lucz kie go Stad ka, ta cy jak bi sku pi Ri dley, La ti mer, Fer rar
i Ho oper, wszy scy spa le ni za swą wia rę przez „krwa wą Ma rię”
na sto sie, zro bi li wie le w kie run ku za mie nie nia ru chu Cran me -
ra w sek ciar ski Ko ściół epi sko pal ny. Pod przy wódz twem Par -
ke ra, pierw sze go ar cy bi sku pa Can ter bu ry po za koń cze niu się
od no wy ka to li cy zmu pod rzą da mi „krwa wej Ma rii”, Ko ściół
epi sko pal ny otrzy mał swe obec ne kre do wy zna nio we – 39 ar -
ty ku łów, któ re zo sta ły za twier dzo ne przez sy nod an gli kań ski
w ro ku 1562 i za le ga li zo wa ne przez par la ment, ja ko usta wa za -
sad ni cza, w ro ku 1572. W ten spo sób Ko ściół epi sko pal ny zo -
stał zor ga ni zo wa ny przez pra wo, otrzy mu jąc epi sko pal ny sta -
tut z suk ce sją apo stol ską ja ko swą pod sta wą dok try nal ną,
pod zwierzch nic twem kró la, ja ko Ko ściół pań stwo wy, pa nu ją -
cy. Je go sek ciar ski cha rak ter zo stał bar dziej roz wi nię ty póź niej,
szcze gól nie przez pi sma Ho oke ra i rzą dy Whit gi fta ja ko ar cy -



bi sku pów. Ode szli oni od sta no wi ska Cran me ra, że kró lew ska
su pre ma cja ozna cza, że król po sia da wła dzę za rów no
nad ludź mi świec ki mi, jak i du chow ny mi, do sta no wi ska Hen -
ry ka VIII, któ re Cran mer mu siał zno sić, lecz któ re go nie apro -
bo wał: że po Bo gu wład ca jest Gło wą, Za rząd cą, tzn. wład cą
Ko ścio ła, a ta kże osób du chow nych i świec kich, co jest dość
znacz ną ró żni cą. W rze czy wi sto ści uczy ni ło to an giel skie go
wład cę pa pie żem An glii. Wo dzo wie z utra cju szy ko ron wpro -
wa dzi li wie le in nych błę dów. Co do jed nej rze czy by li jed nak
nie wzru sze ni – że świec ka wła dza roz cią ga się nad wszyst ki -
mi ludź mi świec ki mi i du chow ny mi oraz że Ko ściół nie jest
wład cą wła dzy świec kiej, lecz jest jej pod da ny. Bro niąc i sto su -
jąc tę dok try nę, ofia ro wa li mi sę, cza szę i ły żkę an ty ty picz ne go
Elia sa fa. Ta ka dzia łal ność, po łą czo na z nad mia rem wła dzy, ja -
ką przy pi sy wa li świec kie mu wład cy, jest po ka za na w zna cze -
niu imion Elia saf (przy rost [po nad to, co wła ści we] wła dzy) oraz
Deu el (uzna nie wła dzy).

(44) Gdy ruch Cran me ra wciąż dzia łał ja ko ta ki, tj. za nim
wo dzo wie z utra cju szy ko ron wy pa czy li go w Ko ściół epi sko pal -
ny, miał miej sce wiel ki spór od no śnie prze ję cia przez Hen ry ka
VIII, za ra dą Cran me ra, wła dzy nad wszyst ki mi du chow ny mi
i po zba wie nia pa pie ża ja kiej kol wiek wła dzy w An glii. Ule głość
pa pie ża wo bec Ka ro la V, wbrew je go wła snym prze ko na niom,
w kwe stii wa żno ści ma łżeń stwa Hen ry ka i je go wie lo let nie od -
kła da nie tej spra wy roz gnie wa ło Hen ry ka. Pa pie skie ak ty gwał -
cą ce sta ro żyt ne Sta tu ty Pro vi sors i Pra emu ni re jesz cze bar dziej
roz zło ści ły Hen ry ka. Na ru sza nie przez kler i za kon ni ków Sta tu -
tu Mort ma in do pro wa dzi ło go do wście kło ści. Za ra dą Cran me -
ra po sta no wił wy eg ze kwo wać (i rze czy wi ście to zro bił) te trzy
pra wa, co do pro wa dzi ło do po wa żne go kon flik tu z pa pie żem.
Ca ła An glia sta nę ła po stro nie Hen ry ka, któ ry w ten spo sób po -
zba wił pa pie ża wszel kiej wła dzy nad an giel skim Ko ścio łem
i pań stwem. Wbrew po glą dom Cran me ra, któ rych ten nie mógł
uwy pu klać, po nie waż za swój obo wią zek uwa żał po słu szeń -
stwo kró lo wi ja ko naj wy ższe mu wład cy, Hen ryk prak tycz nie
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uczy nił sie bie pa pie żem w An glii. Hen ryk był od po wie dzial ny
za wie le zła, któ rym nie mo żna jed nak obar czać pro te stan ty -
zmu, co stron ni czy pa pi ści nie stru dze nie czy nią. Po mi mo od rzu -
ce nia po li tycz nej i du cho wej wła dzy pa pie ża w An glii, żył i umarł
on bo wiem ja ko ka to lik w dok try nie, a w wy sił kach nie do pusz -
cze nia do te go, by pro te stan tyzm prze nik nął do An glii, za bił
wie lu pro te stanc kich mę czen ni ków. Od rzu ca jąc wła dzę pa pie -
ża w Ko ście le i pań stwie nie wąt pli wie przy go to wał on jed nak
grunt dla pro te stan ty zmu.

(45) Wiel ce nie za do wo lo ny z po stę po wa nia Hen ry ka, pa -
pież Pa weł III już w sierp niu 1535 ro ku przy go to wał bul lę w ce -
lu eks ko mu ni ko wa nia go z Ko ścio ła i po zba wie nia go tro nu.
Za przy jaź nio nym eu ro pej skim mo nar chom uda ło się jed nak
po wstrzy my wać pa pie ża od ogło sze nia tej bul li aż do ro ku 1538.
Pa pież ogło sił ją w sierp niu te go ro ku, po mi mo pro te stów mo -
nar chów Eu ro py. Ja ko kar dy nał, pa pież ten był jed nym z naj bar -
dziej gor li wych człon ków pa pie skie go dwo ru, któ ry nie mal jed -
no myśl nie stał po stro nie Hen ry ka, od sa me go po cząt ku na ma -
wia jąc je go po przed ni ka do unie wa żnie nia ma łżeń stwa Hen ry -
ka i Ka ta rzy ny, ja ko nie zgod ne go z Pi smem Świę tym i pra wem
ka no nicz nym. Te raz, ja ko pa pież, uda wał, że głów nym po wo -
dem je go klą twy i (pró by) de tro ni za cji Hen ry ka by ło je go po stę -
po wa nie wo bec Ka ta rzy ny, do brze wie dząc, że do wy klę cia
Hen ry ka i na ka za nia je go de tro ni za cji po bu dza ło go od rzu ca nie
przez Hen ry ka je go uzur pa cji wo bec swo bód, wła dzy i bo gactw
An glii, a przede wszyst kim je go rosz cze nia do wła dzy w pań -
stwie i Ko ście le An glii.

(46) Przy to czy my głów ne punk ty tej bul li, któ ra li czy ła 22 pa -
ra gra fy, by na si czy tel ni cy mo gli zo ba czyć, co ro bi li by współ cze -
śni pa pie że, gdy by mo gli. Po pre am bu le, przed sta wia ją cej rosz -
cze nie pa pie ża ja ko na miest ni ka Chry stu sa do spra wo wa nia
wła dzy nad Ko ścio łem i pań stwem w chrze ści jań stwie, w pa ra -
gra fach 1 do 3 wy li cza on rze ko me wy kro cze nia Hen ry ka. Pa ra -
graf 4 na wo łu je Hen ry ka i je go stron nic two do za prze sta nia rze -
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ko me go zła i je go na pra wie nia. Pa ra graf 5 za bra nia ko mu kol wiek
udzie lać mu po par cia. Pa ra graf 6 rzu ca klą twę na wszyst kich
nie wy ka zu ją cych skru chy w tej kwe stii. Pa ra graf 7 oska rża je go
zwo len ni ków o bunt, ogła sza utra tę przez Hen ry ka je go kró le -
stwa, wzy wa wszyst kich do sta wie nia się przed ró żny mi try bu -
na ła mi w okre ślo nym cza sie, a Hen ry ka wzy wa do sta wie nia
się oso bi ście lub przez przed sta wi cie la w rzym skim są dzie
w prze cią gu 90 dni; nie speł nie nie tych wy ma gań gro zi ło ska za -
niem na po tę pie nie z upły wem ko lej nych 3 dni. Pa ra graf 8 na kła -
da in ter dykt na An glię (któ ry za ka zy wał wszel kich pu blicz nych
na bo żeństw re li gij nych, sa kra men tów, mszy itp., a nie mal
wszyst kim ka to lic kim du chow nym na ka zy wał opu ścić An glię;
in ny mi sło wy, nie mal ca łe kró le stwo, z punk tu wi dze nia pa pie -
ża po zba wio ne ła ski Bo ga, po sy łał do dia bła, na po tę pie nie). Pa -
ra graf 9 wy dzie dzi cza dzie ci Hen ry ka oraz je go wszyst kich zwo -
len ni ków i po zba wia ich wszyst kich do tych cza so wych przy wi -
le jów, a na wet oby wa tel stwa, uzna jąc ich za po zba wio nych praw
pu blicz nych. Pa ra graf 10 zwal nia wszyst kich pod da nych An glii
od przy się gi wier no ści kró lo wi i je go zwo len ni kom i na ka zu je im
ze rwa nie z ni mi wszel kich sto sun ków. Pa ra graf 11 ogła sza utra -
tę przez nich wszel kich przy słu gu ją cych im praw, na wet pra wa
świad cze nia w są dzie, ro bie nia za pi sów czy le ga li zo wa nia ja -
kich kol wiek in nych do ku men tów, po sia da nia wła sno ści itd. Pa -
ra graf 12 za ka zu je utrzy my wa nia z ni mi ja kich kol wiek kon tak -
tów – peł ny boj kot. Pa ra graf 13 za ka zu je kle ro wi i za kon ni kom
pro wa dze nia z ni mi ja kich kol wiek roz mów, pod ka rą eks ko mu -
ni ki i utra ty przy wi le jów, i po now nie na ka zu je wszyst kim, z kil -
ko ma wy jąt ka mi, opusz cze nie An glii. Obiet ni cą ob ję cia w po sia -
da nie wszyst kich prze ję tych ma jąt ków pa ra graf 14 wzy wa
wszyst kich An gli ków do bun tu oraz od su nię cia Hen ry ka i je go
zwo len ni ków od wła dzy i wy pę dze nia ich z kró le stwa, za bra nia -
jąc ko mu kol wiek wal czyć po ich stro nie, pod wy żej wspo mnia -
ny mi ka ra mi. Pa ra graf 15 wzy wa ksią żąt chrze ści jań stwa do na -
jaz du na An glię i ode bra nia jej od Hen ry ka, unie wa żnia jąc ich
wszyst kie trak ta ty z nim za war te i zo bo wią za nia wo bec nie go.
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Pa ra graf 16 roz ka zu je wszyst kim żoł nie rzom i ma ry na rzom
chwy cić za broń prze ciw ko Hen ry ko wi i je go zwo len ni kom oraz
prze jąć we wła sne po sia da nie ich wszyst kie ma jąt ki, łącz nie z ty -
mi le żą cy mi w ob cych kra jach. Pa ra graf 17 po twier dza, iż gra bie -
żcy mo gą po siąść za gra bio ne do bra i zo bo wią zu je ich do uczy nie -
nia nie wol ni ków z tych, któ rych we zmą do nie wo li, i za bra nia im
do star czać żyw ność Hen ry ko wi i je go zwo len ni kom. Pa ra graf 18
na ka zu je ca łe mu du cho wień stwu wszyst kich za ko nów i wszyst -
kim za kon ni kom pod ka rą eks ko mu ni ki i utra ty praw, by w prze -
cią gu 3 dni przy po mo cy krzy ża, dzwo nu i świe cy ogło si li klą twę
na Hen ry ka i je go zwo len ni ków w mo żli wie naj bar dziej pu blicz -
ny spo sób oraz by wy wie si li bul lę w ko ścio łach i klasz to rach.
Pa ra graf 19 za po wia da ta kie sa me ka ry dla wszyst kich utrud nia -
ją cych ta ki roz głos oraz dla wszyst kich urzęd ni ków pań stwo -
wych, któ rzy nie ze chcą te go pro pa go wać. Pa ra graf 20 stwier dza,
że Hen ryk i je go zwo len ni cy bę dą mie li do sta tecz ną wie dzę
o ogło sze niu tej bul li, je śli zo sta nie ona wy wie szo na w pew nych
wy mie nio nych ko ścio łach, do cze go pa ra graf ten upo wa żnia
(wszyst kie wy mie nio ne ko ścio ły znaj do wa ły się po za An glią). Pa -
ra graf 21 apro bu je dla ce lów po wia da mia nia ka żdą ko pię bul li
pod pi sa ną przez no ta riu sza i pra ła ta. Pa ra graf 22 za bra nia ko mu -
kol wiek na ru sza nia lub sprze ci wia nia się bul li pod ka rą roz gnie -
wa nia Wszech moc ne go Bo ga oraz św. Pio tra i Paw ła. Ostat nie
zda nie po da je 30 sierp nia 1535 ja ko da tę bul li, choć – jak za uwa -
ży li śmy po wy żej – na cisk ze stro ny mo nar chów Eu ro py po -
wstrzy my wał po da nie jej do pu blicz nej wia do mo ści przez trzy
la ta, do sierp nia 1538.

(47) Ta bul la pod wie lo ma wzglę da mi jest nie zwy kła, na wet
wśród tych bar dziej nie zwy kłych pa pie skich bul li. Nie zwy kła
jest przede wszyst kim w tym, co ob ja wia na te mat pa pie skiej hi -
po kry zji, py chy, znie wa ża nia, uzur pa tor stwa, bez czel no ści, zło -
śli wo ści, nik czem no ści, lek ko myśl no ści, sa mo wo li, bez pra wia,
głu po ty, bra ku mi ło ści, okru cień stwa, nie ustę pli wo ści i skłon -
no ści do po tę pia nia. Już sa ma lek tu ra tej bul li po win na ka żde go
sza nu ją ce go pra wo i mi łu ją ce go wol ność czło wie ka prze ko nać
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o cał ko wi tej nie mo żli wo ści zno sze nia pa pie skie go an ty chry sta.
Pa mię taj my, że zgod nie z pa pie ski mi dok try na mi ta ka bul la jest
nie omyl na, po nie waż zo sta ła skie ro wa na do ca łe go chrze ści jań -
stwa ex ca the dra. Pa mię taj my rów nież, że współ cze śni pa pie że ży -
wią te sa me uczu cia, np. wo bec an ty ka to lic kich mę żów sta nu
Fran cji, Nie miec i Mek sy ku, lecz nie zdra dza ją ich, po nie waż
bra ku je im wła dzy do pod ję cia choć by pró by wpro wa dze nia ich
w ży cie, któ rej nie bra ko wa ło im w cza sach Hen ry ka. Po par ty
przez swój na ród, Hen ryk za ka zał wpro wa dza nia i ogła sza nia
bul li na te re nach pod le głych je go wła dzy, trak tu jąc to ja ko zdra -
dę sta nu. Od po wie dział czę ścio wą gra bie żą ma jąt ków pa pie -
skich i za kon nych, zdo by tych przez du cho wień stwo i klasz to ry
wbrew Sta tu to wi Mort ma in, i wy ko rzy stał część tych przy cho -
dów do wy po sa że nia ar mii, ma ry nar ki i swych twierdz, by ode -
przeć gro żą ce mu in wa zje, do któ rych za chę ca ła pa pie ska bul la.
Cran mer i je go to wa rzy sze za po mo cą Pi sma Świę te go i hi sto rii
oba li li ca ły fun da ment, na któ rym opar te by ły pre ten sje tkwią ce
u pod staw bul li. Pa pie scy le ga ci i in ni przed sta wi cie le pa pie ża nie
by li wi dzia ni w An glii przez na stęp ne 15 lat, do cza su wstą pie -
nia na an giel ski tron przez Ma rię, cór kę Hen ry ka z Ka ta rzy ny,
któ ra przy wró ci ła pa pie stwo oraz pa pie skie me to dy oraz w nie -
ludz ki spo sób mor do wa ła świę tych i mę czen ni ków Je zu sa, dzię -
ki cze mu słusz nie odzie dzi czy ła epi tet „krwa wa”, na le żą cy do jej
imie nia – „krwa wa Ma ria”. Twier dzi ła, że jest ulu bie ni cą Bo ga
na zie mi, po nie waż by ła do Nie go po dob na bar dziej niż kto kol -
wiek in ny, gdyż – jak ma wia ła – Bóg tor tu ru je he re ty ków wiecz -
nie, a ona tor tu ru je ich na ty le, na ile mo że!

(48) An ty ty picz ny Elia saf ofia ro wał swo ją mi sę – na pra wia -
nie złe go po stę po wa nia wo bec wła dzy świec kiej, szcze gól nie
w dzia ła niach opar tych na błę dzie, że Ko ściół nie pod le ga wła -
dzy świec kiej, lecz vi ce ver sa. Stro fo wał on tych an giel skich ka -
to li ków, któ rzy przyj mo wa li ko rzy ści od pa pie ża i wno si li na je -
go rzecz pew ne opła ty – swój pierw szo rocz ny do chód, co rocz -
ne po dat ki itp. – ja ko na ru sze nie pra wa kra jo we go. Ga nił tych
ka to li ków, któ rzy za cza sów Elżbie ty oka zy wa li po słu szeń stwo
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pa pie żo wi, a nie swej kró lo wej. Kar cił ka to li ków za ukry wa nie
je zu itów i ka to lic kich księ ży – „księ ży se mi na ryj nych” – któ rzy,
ja ko emi sa riu sze pa pie ża dą żą cy do wznie ce nia bun tu prze ciw -
ko Elżbie cie, nie mie li pra wa wstę pu do kra ju. Na pra wiał nie wła -
ści we po stę po wa nie tych, któ rzy spi sko wa li z Ma rią, kró lo wą
Szko tów, by wznie cić bunt w ce lu zdo by cia tro nu Elżbie ty. Stro -
fo wał po stę po wa nie je zu itów i księ ży, któ rzy nie zgod nie z pra -
wem ukrad kiem przy by wa li do kra ju i usi ło wa li wznie cać bun -
ty prze ciw ko pań stwu. Ga nił pa pie skich spi skow ców chcą cych
po zba wić kró lo wą ży cia. Kar cił pa pie ża za na zy wa nie Elżbie ty
uzur pa to rem, nie wol ni kiem pod ło ści oraz oszu stem na an giel -
skim tro nie. Kry ty ko wał pa pie skie ogło sze nie o utra cie przez nią
tro nu, zwol nie nie jej pod da nych z przy się gi wier no ści oraz na -
wo ły wa nie do jej zde tro ni zo wa nia, wy własz cze nia i wy pę dze -
nia z An glii. Kar cił pa pie ża za na wo ły wa nie ka to lic kich na ro dów
do zor ga ni zo wa nia prze ciw ko niej kru cja ty i prze ję cia An glii
ja ko wła sne go te ry to rium. Stro fo wał go za bun to wa nie Fi li pa
z Hisz pa nii do wy sła nia na An glię hisz pań skiej ar ma dy oraz
za pró by na kło nie nia Szko cji i Fran cji do woj ny z An glią. Ga nił
go ja ko gwał ci cie la Bo skich praw w od nie sie niu do wład ców i lu -
dzi – praw żą da ją cych, by wszy scy chrze ści ja nie by li po słusz ni
swym wład com, cze go pa pież w An glii za ka zy wał; praw, któ re
wy ma ga ją, by wszy scy chrze ści ja nie czci li swych wład ców, cze -
go pa pież w An glii za bra niał; któ re wy ma ga ją by wszy scy chrze -
ści ja nie mo dli li się za swych wład ców, cze go pa pież w An glii za -
ka zy wał; i któ re wy ma ga ją, by wszy scy chrze ści ja nie po pie ra li
swych wład ców, cze go w An glii pa pież za bra niał. Kry ty ko wał
po stę po wa nie szlach ty i zwy kłych lu dzi, któ rzy nie by li po słusz -
ni, nie sza no wa li, nie mo dli li się za swych wład ców i nie po pie -
ra li ich, a ta kże tych, któ rzy by li nie po słusz ni, nie sza no wa li, mo -
dli li się prze ciw ko swym wład com i sprze ci wia li się im. Krót ko
mó wiąc, ga nił ka żde uchy bie nie w po stę po wa niu prze ciw ko
wład com, po cho dzą ce od du chow nych czy świec kich, ary sto kra -
tów czy zwy kłych lu dzi, a ta kże ro da ków czy cu dzo ziem ców –
ja ko grzech prze ciw ko Bo skie mu pra wu, do ty czą ce mu sto sun -
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ków pań stwa i Ko ścio ła oraz wład ców i pod da nych. Czy niąc to,
ofia ro wał mi sę an ty ty picz ne go Elia sa fa.

(49) Przed omó wie niem cza szy an ty ty picz ne go Elia sa fa po -
moc ne bę dzie roz wa że nie głów nych oko licz no ści, któ re ja ko
pierw sze do pro wa dzi ły do jej ofia ro wa nia – wy da rzeń z okre su
pa no wa nia Elżbie ty, zwią za nych z ka to lic ki mi pró ba mi jej oba -
le nia i przy wró ce nia na tron ka to li cy zmu. W krań co wo trud -
nych wa run kach, w ja kich się zna la zła, Elżbie ta oka za ła się jed -
nym z naj zdol niej szych i naj bar dziej sku tecz nych wład ców, ja -
cy kie dy kol wiek za sia da li na tro nie. Cho ciaż by ło w niej spo ro
rze czy da le kich od naj wy ższych chrze ści jań skich ide ałów, by ła
ona do brą ko bie tą, a ta kże – nie zwy kłym wład cą. Jej tak tow ność
i kie ro wa nie spra wa mi wśród naj więk szych trud no ści by ły
na naj wy ższym po zio mie. Po sia da ła mą drość wy bo ru i za cho wa -
nia przy so bie naj zdol niej szych mi ni strów (szcze gól nie Ce ci la)
w dłu giej hi sto rii An glii, czy li jed nych z naj zdol niej szych mę żów
sta nu wszech cza sów, po nie waż pod wzglę dem za let mę żów sta -
nu An gli cy nie wąt pli wie prze wy ższa ją wszyst kich in nych. Pa -
mię ta jąc, że w cza sie wstą pie nia Elżbie ty na tron w ro ku 1558 An -
glia by ła praw nie pod po rząd ko wa na pa pie stwu (zło spro wa -
dzo ne przez „krwa wą Ma rię”) oraz że ca łe du cho wień stwo oraz
nie mal ca ła ary sto kra cja i na ród by li ka to li ka mi, ła two mo żna wy -
obra zić so bie trud ność jej sta no wi ska. Gdy ob ję ła wła dzę, po -
trzeb ny był z jej stro ny ogrom ny takt, ja ko pro te stant ki w ser cu,
na ze wnątrz zmu szo nej do pod po rząd ko wa nia się pa pie stwu
z po wo du „krwa wej Ma rii”. Po stę pu jąc zgod nie z ra dą Ce ci la,
przez pe wien czas nie wpro wa dza ła ja kich kol wiek zmian. Na -
stęp nie, po wo li i stop nio wo, za czę ła zdra dzać swe sta no wi sko,
lecz nie sło wa mi, a ak ta mi usta wo daw czy mi. Naj pierw do pro wa -
dzi ła do uchwa le nia usta wy przy wra ca ją cej ko ro nie jej daw ną ju -
rys dyk cję w pań stwie i ko ście le i zno szą cą wszyst kie sprzecz ne
z tym ob ce pra wa, z to wa rzy szą cy mi te mu ka ra mi w przy pad ku
nie po słu szeń stwa, tzn. uchy li ła pra wa wpro wa dzo ne przez Ma -
rię, dzia ła ją ce na ko rzyść Rzy mu, szcze gól nie te z cza sów pa no -

272 Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego



wa nia Hen ry ka VIII i Edwar da VI. Usta wo daw stwo Elżbie ty jed -
nym cio sem po now nie znisz czy ło świec ką i du cho wą wła dzę
pa pie ża w An glii. Żą da ła od kle ru prze strze ga nia te go pra wa
i zdej mo wa ła z urzę du wszyst kich, któ rzy te go od ma wia li. Pra -
wo to nie wpro wa dzi ło żad nej zmia ny w dok try nie. In na usta -
wa z nie wiel ki mi zmia na mi przy wró ci ła na bo żeń stwa ko ściel ne
przy ję te przez Edwar da VI, zno sząc ła ciń skie na bo żeń stwa Rzy -
mu. Póź niej, Ak tem o ujed no li ce niu [Act of Uni for mi ty] do zwo -
lo no lu dziom na wol ność wie rze nia, lecz nie kul tu – wszy scy,
pod ka rą, mu sie li uczęsz czać na na bo żeń stwa Ko ścio ła pań stwo -
we go. Elżbie ta ni gdy nie zmu sza ła ka to li ków w spra wach wia -
ry, lecz zmu sza ła w spra wach kul tu. W jej cza sach nie by ło jed -
nak ka to lic kich mę czen ni ków, cho ciaż za dni Ma rii by li mę czen -
ni cy wśród pro te stan tów. Jej ca łe po stę po wa nie by ło jed nak
na ko rzyść Ko ścio ła epi sko pal ne go, któ ry usta no wi ła ja ko Ko ściół
pań stwo wy. Stop nio wo la ikat zo stał od zwy cza jo ny od rzym -
skie go wy zna nia, aż w koń cu, pod ko niec 45 lat jej rzą dów, nie -
mal ca ła An glia by ła pro te stanc ka w wie rze.

(50) Pa pie że wie lo krot nie pró bo wa li od cią gnąć ją od pro te -
stan ty zmu i po zy skać dla sie bie i swych spo so bów po stę po wa -
nia. Przyj mo wa ła te za bie gi ze swym zwy cza jo wym tak tem, któ -
ry da wał pa pie żom aku rat ty le na dziei, by po wstrzy my wać ich
od in ge ro wa nia w wier ność ka to lic kich pod da nych Elżbie ty.
Sku tecz nie wy ko rzy sty wa ła te chwi le wy tchnie nia do wzmac nia -
nia swej po zy cji w An glii. Nę ka na w kra ju i za gra ni cą trud no ścia -
mi, któ re przy gnio tły by więk szość wiel kich lu dzi, Elżbie ta z do -
sko na łym tak tem i god ną po dzi wu sku tecz no ścią re ali zo wa ła
swój plan. Za le żnie od oko licz no ści na prze mian dzia ła ła, by ła
nie wzru szo na, cier pia ła nie mal z nad ludz kim tak tem, by słu ży -
ło to in te re som jej umi ło wa nych pod da nych. Ja ko kró lo wa i ko -
bie ta, bez wąt pie nia po świę ci ła się dla swe go lu du. Jej od da nie
dla ich do bra wciąż po tę go wa ło ich mi łość do niej do stop nia, ja -
kim nie wie lu wład ców kie dy kol wiek się cie szy ło. Nie wie lu by ło
wte dy An gli ków, któ rzy nie uzna li by za ra dość umrzeć dla niej.
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Do dzi siej sze go dnia wraz z Al fre dem Wiel kim jest ona praw do -
po dob nie naj bar dziej ko cha nym i sza no wa nym mo nar chą An glii,
a jej wiel ka mi łość do wła sne go na ro du spo wo do wa ła, że jesz cze
za ży cia na zy wa no ją „do brą kró lo wą Bess”. Pod nio sła An glię
z ma ło li czą ce go się kra ju do naj wy ższej ran gi wśród na ro dów
eu ro pej skich. Okres jej rzą dów ja ko ca łość praw do po dob nie na -
le ży do naj wspa nial szych w ca łej hi sto rii An glii. Nie mal przez 12
lat po wstrzy my wa ła otwar tą opo zy cję trzech ko lej nych pa pie ży,
aż w koń cu ten trze ci za uwa żył, że przez ca ły ten okres pod ka -
żdym wzglę dem prze chy trza ła ich swym tak tem, po zy sku jąc,
zdo by wa jąc więk szość ze swych pod da nych z ka to li cy zmu
do epi sko pal ne go pro te stan ty zmu.

(51) W ro ku 1570 pa pież Pius V do pro wa dził do te go, że pa -
pie ska ar ty le ria za grzmia ła w po sta ci bul li prze ciw ko Elżbie cie,
z po tę pie niem i eks ko mu ni ką. Po da my stresz cze nie ta kże i tej
bul li: Pre am bu ła przed sta wia pa pie skie rosz cze nie
do zwierzch no ści nad Ko ścio łem i wszyst ki mi na ro da mi, z po -
wo du cze go pod ję te zo sta ły dzia ła nia tej bul li. Pa ra graf 1, na -
zy wa jąc Elżbie tę „fał szy wą kró lo wą An glii”, oska rża ją o uzur -
po wa nie tro nu An glii i prze wo dze nie Ko ścio ło wi, a ta kże o to,
że jest w głów nej mie rze od po wie dzial na za po now ne odej ście
An glii od pa pie ża. Pa ra graf 2 oska rża ją o wy ko rze nie nie dzie -
ła Ma rii, he re zje, po ni ża nie ka to li ków, wy wy ższa nie pro te -
stan tów, oba la nie ka to lic kich dok tryn, prak tyk i or ga ni za cji
oraz za stę po wa nie ich pro te stanc ki mi, blo ko wa nie i za ka zy wa -
nie ka to li cy zmu, sze rze nie pro te stan ty zmu, izo lo wa nie pa pie -
stwa od An glii, prze śla do wa nie je go zwo len ni ków, żą da nie
uzna nia jej su pre ma cji itd. Pa ra graf 3, uzna ją cy ją za nie re for -
mo wal ną, a więc pod le głą pa pie skim ka rom, rzu ca na nią klą -
twę. Pa ra graf 4 ogła sza utra tę przez nią kró le stwa i wszyst kich
po sia dło ści, god no ści i przy wi le jów. Pa ra graf 5 zwal nia wszyst -
kich jej pod da nych z przy się gi wier no ści i po słu szeń stwa oraz
za bra nia ko mu kol wiek oka zy wa nia jej po słu szeń stwa pod ka -
rą klą twy. Pa ra graf 6 ogła sza ka żdą no ta rial ną ko pię pod pi sa -
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ną przez pra ła ta lub je go dwór ja ko rów no wa żną z ory gi nal -
ną bul lą. Bul la koń czy się po da niem da ty 5 ma ja 1570.

(52) Wraz z ogło sze niem tej bul li więk szość An gli ków sta nę -
ła przy kró lo wej. Par la ment przy jął usta wę, że pró ba wpro wa -
dze nia ja kiej kol wiek czę ści tej bul li lub dzia ła nie w jej wy ni ku
prze ciw ko kró lo wej lub kra jo wi bę dzie dla An gli ka zdra dą sta -
nu; za bro nił też wwo że nia do kra ju sa mej bul li lub ja kich kol wiek
in nych „pism, na rzę dzi i in nych za bo bon nych rze czy bi skup -
stwa Rzy mu”. Nie któ rzy z jej ka to lic kich pod da nych, za chę ca -
ni do te go przez swe „wy zna nie”, pró bo wa li ją za mor do wać.
Aresz to wa ni, zo sta li ścię ci za zdra dę, a Rzym fał szy wie na zwał
ich mę czen ni ka mi. In ni z tych sa mych po wo dów spi sko wa li
z Ma rią, kró lo wą Szko tów (któ ra by ła wte dy w An glii), by za bić
Elżbie tę. Ta kże i oni wraz z Ma rią zo sta li ścię ci za zdra dę, a Rzym
fał szy wie na zwał ich mę czen ni ka mi. Nie któ rzy je zu ici, szcze gól -
nie An glik Cam pion oraz kil ku księ ży, usi łu ją cy na kło nić ka to -
li ków do bun tu, ta kże zo sta li ścię ci ja ko zdraj cy, a Rzym zno wu
fał szy wie na zwał ich mę czen ni ka mi. Ich śmierć za zdra dę Rzym
fał szy wie przed sta wia ja ko prze śla do wa nie za „wia rę”. Ich wia -
ra uczy ni ła ich zdraj ca mi z po wo du pla no wa nych mor derstw
i re wo lu cji. Gdy by stra co no ich za he re zję, pra wo wy ma ga ło by
ich spa le nia. Ten je den fakt oba la pa pie skie twier dze nie o prze -
śla do wa niach re li gij nych. Zo sta li oni stra ce ni za zbrod nię prze -
ciw ko pań stwu i je go gło wie, nie za swą re li gię, ja ko coś od ręb -
ne go od zdra dy po li tycz nej. Tłu ma cze nie Rzy mu do wo dzi, że je -
go wy zna nie za chę ca wy znaw ców do mor do wa nia i bun tu,
a w An glii – do zdra dy. By ło dość spo re gro no ka to li ków go to -
wych do wsz czę cia bun tu, co rze czy wi ście uczy ni li. Zo sta li jed -
nak po ko na ni, a ich przy wód cy – stra ce ni za zdra dę, co za koń -
czy ło tę spra wę. Podże ga cza mi by li je zu ici i „se mi na ryj ni księ -
ża”, któ rym na ka za no opu ścić kró le stwo w prze cią gu 40 dni
lub zło żyć przy się gę zwierzch nic twa kró lo wej.

(53) Ka to lic cy mo nar cho wie Eu ro py z ró żnych po wo dów
przez 18 lat zwle ka li z in wa zją na An glię, by za na mo wą pa pie -
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ża oba lić Elżbie tę i zdo być jej kraj dla Rzy mu. Po stra ce niu
za zdra dę wraz z Ma rią sze ściu ka to li ków (któ rzy – podże ga -
ni bez po śred nio przez pa pie ża – spi sko wa li wraz z nią, by za -
mor do wać Elżbie tę, przy czym ca ła szóst ka przy zna ła się do za -
mia ru za mor do wa nia kró lo wej), pa pież za czął na le gać, by do -
ko nać in wa zji na An glię. Fi lip II z Hisz pa nii, wdo wiec
po „krwa wej Ma rii”, zgo dził się pod jąć ta kie dzia ła nia. Po sta -
rał się o to, by ksią żę Par my, naj zdol niej szy ge ne rał tam tych
cza sów, przy pro wa dził ar mię skła da ją cą się z 40 000 żoł nie rzy
do miej sca w Ho lan dii, od po wied nie go do za okrę to wa nia. Na -
stęp nie przy go to wał do in wa zji 132 du że okrę ty wo jen ne, zwa -
ne nie zwy cię żo ną ar ma dą, co na ów cze sne cza sy by ło ol brzy -
mią flo tą. Mia ła ona po pły nąć z Hisz pa nii Ka na łem, wziąć
na po kład żoł nie rzy Par my, a na stęp nie udać się do An glii
i wpły nąć Ta mi zą, gdzie mie li zejść na ląd i roz po cząć dzie ło si -
ło we go przy wra ca nia An glii pa pie żo wi. Ca ła An glia sta nę ła
na wy so ko ści za da nia. Do kró lo wej wpły wa ły ogrom ne dat ki
fi nan so we, a ta kże stat ki do obro ny kra ju. Nie mal ka żdy An -
glik ochot ni czo zgła szał się do flo ty lub ar mii. Przy ję to i prze -
szko lo no do ar mii oko ło 100 000 do bo ro wych żoł nie rzy, z któ -
rych wszy scy by li go to wi wal czyć, na ra żać się i umrzeć dla
swo jej kró lo wej, i znacz nie mniej szą licz bę do ma ry nar ki. Po -
ja wie nie się kró lo wej na ko niu wśród żoł nie rzy oraz jej prze -
mó wie nie do nich pod nio sło ich en tu zjazm i de ter mi na cję
do naj wy ższe go stop nia. Hisz pań skie przy go to wa nia by ły tak
wiel kie, że pa pież, pew ny suk ce su, mia no wał na pry ma sa An -
glii Oj ca Al le na, zbie głe go an giel skie go księ dza, kie row ni ka
an giel skie go se mi na rium we Fran cji, gdzie szko lo no se mi na ryj -
nych księ ży, a ta kże głów ne go podże ga cza ka to li ków prze -
ciw ko Elżbie cie. Z ar ma dą wy słał też 600 za kon ni ków i je zu -
itów wraz z ich ob słu gą, by od po wied nio prze ję li an giel skie ko -
ścio ły. Pa pież po bło go sła wił ar ma dę i ca łe przed się wzię cie.
W ca łej Eu ro pie księ ża za no si li do Bo ga spe cjal ne mo dli twy
o pięć rze czy: od da le nie sztor mów, udzie le nie zwy cię stwa,
uda rem nie nie pla nów An glii, urze czy wist nie nie pla nów ka to -
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li ków oraz przy wró ce nie An glii pa pie żo wi. Efek tem by ły do -
kład ne prze ci wień stwa ka żdej z tych pię ciu rze czy. An giel ska
flo ta by ła zde cy do wa nie słab sza od hisz pań skiej, lecz mia ła
zde cy do wa nie lep szych ofi ce rów i za ło gę niż ar ma da. Pod ko -
niec lip ca 1588 ro ku ar ma da po ja wi ła się w Ka na le La Man che.
An giel ska flo ta po ta jem nie wy pły nę ła w no cy z por tu w Ply -
mo uth i za ję ła po zy cję na za chód od flo ty hisz pań skiej, przy sil -
nym wie trze wie ją cym od za cho du. Dzię ki te mu bur ty bry tyj -
skich okrę tów by ły za nu rzo ne głę bo ko w wo dzie od stro ny
Hisz pa nów, a bur ty okrę tów hisz pań skich wy cho dzi ły od stro -
ny an giel skiej wy so ko po nad po ziom wo dy. Po nad to, wiatr
nie po zwa lał Hisz pa nom zbli żyć się do An gli ków, pod czas gdy
ci dru dzy mo gli do wol nie się prze miesz czać. W wy ni ku te go
ogień Hisz pa nów prze cho dził wy so ko po nad okrę ta mi an giel -
ski mi, pod czas gdy hisz pań skie okrę ty by ły wspa nia łym ce lem
dla An gli ków. Hisz pa nów spo tka ła bar dzo nie ocze ki wa -
na i upo ka rza ją ca po ra żka. Wy co fa li się z bi twy, pę dze ni
na wschód przez sztorm. Ści ga ją cy ich Bry tyj czy cy za to pi li kil -
ka hisz pań skich okrę tów, a in ne prze ję li. 7 sierp nia flo ta hisz -
pań ska za rzu ci ła ko twi ce nie da le ko Bo ulo gne (Fran cja), a flo ta
bry tyj ska by ła dwie lub trzy mi le za nią. W no cy An gli cy za ła -
do wa li osiem okrę tów wszel ki mi ła two pal ny mi ma te ria ła mi,
ja kie mo gli zna leźć, a po pod ho lo wa niu ich w po bli że za ko twi -
czo ne go wro ga, pod pa li li je i wpu ści li mię dzy okrę ty hisz pań -
skie. Hisz pa nów ogar nę ło prze ra że nie, a ich okrę ty w wiel kim
nie ła dzie ucie ka ły w ka żdym kie run ku, by uciec przed ogniem,
ści ga ne przez An gli ków, któ rzy znisz czy li i zdo by li wie le hisz -
pań skich stat ków. An gli cy kon ty nu owa li po ścig, aż skoń czy ła
im się amu ni cja. Hisz pa nie by li tak znie chę ce ni, że po sta no wi -
li wra cać do Hisz pa nii, ale an giel skie okrę ty i sztorm nie po zwo -
li ły im po pły nąć Ka na łem wprost do do mu. Pły nę li więc na pół -
noc, wo kół Szko cji i Ir lan dii, lecz ści ga ły ich sztor my, któ re ich
roz pro szy ły, a więk szość znisz czy ły. Do Hisz pa nii do tar ły tyl -
ko 54 roz trza ska ne okrę ty ze 134 i tyl ko 10 000 znie chę co nych
i wy czer pa nych lu dzi z 31 000 (więk szość z tych 10 000 zmar ła
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wkrót ce po tem), po zo sta wia jąc flo tę Par my oto czo ną w Ni der -
lan dach przez an giel ską flo tę. An glia przy pi sa ła to zwy cię stwo
Bo gu, wy bi ja jąc me dal, na któ rym na pi sa no sło wa Psal mi sty:
„Po słał Swe wia try i roz pro szył ich”.

(54) Kil ka lat póź niej ko lej na ar ma da zo sta ła wy sła na przez
Fi li pa, któ rą spo tkał nie mal ten sam los. W koń cu Elżbie ta zwy -
cię ży ła, a pa pie stwo po nio sło klę skę. Mo gli by śmy mó wić o ko -
lej nych pa pie skich spi skach prze ciw ko an giel skiej wła dzy świec -
kiej np. spi sku pro cho wym, w któ rym w cza sie otwar cia par la -
men tu pró bo wa no wy sa dzić w po wie trze ca łą kró lew ską ro -
dzi nę, ca łą bry tyj ską ary sto kra cję, Izbę Gmin oraz wszyst kich wi -
zy tu ją cych lo kal nych urzęd ni ków, tj. pró bo wa no znisz czyć nie -
mal wszyst kich wpły wo wych An gli ków z mę żczyzn i ko biet. By -
ły też wy sił ki Ka ro la II, a szcze gól nie Ja ku ba II, po now ne go
wpro wa dze nia pa pie stwa ze szko dą dla wła dzy świec kiej, po -
krzy żo wa ne przez czuj nych i ko cha ją cych wol ność An gli ków.
Przed sta wi li śmy pod tym wzglę dem wy sił ki pa pie stwa zmie rza -
ją ce do oba le nia pań stwa i wład ców, któ rych nie mo gło ono
kon tro lo wać. By ło to po gwał ce niem Bo skie go pra wa (Rzym.
13:1-6; itd.) – „ka żda du sza niech bę dzie zwierzch no ściom wy ższym
pod da na”. Wła śnie wśród ta kich i z po wo du ta kich wy da rzeń an -
ty ty picz ny Elia saf w znacz nej mie rze ofia ro wał swą cza szę –
na uki oba la ją ce – prze ciw ko tym, któ rzy w in te re sie su pre ma cji
pa pie ża od ma wia li pań stwu wła dzy nad wszyst ki mi oby wa te -
la mi. I wła śnie z te go po wo du po da li śmy tak wie le z hi sto rii tych
kon flik tów. Na pod sta wie rze ko mej wła dzy pa pie ża nad wszyst -
ki mi na ro da mi, ja ko na miest ni ka Chry stu sa, teo lo go wie Rzy mu
pró bo wa li do wo dzić słusz no ści po stę po wa nia pa pie ża w sto sun -
ku do wład ców świec kich, któ rzy od rzu ca li jarz mo pa pie skie.
An ty ty picz ny Elia saf po dej mo wał i oba lał jed nak ka żdy ich ar -
gu ment. Je go trze ma naj zdol niej szy mi przed sta wi cie la mi w tym
oba la niu by li Je re my Tay lor, Isa ac Bar row i Ri chard Ho oker,
któ rzy two rzą trio naj zdol niej szych przed sta wi cie li an ty ty picz -
ne go Elia sa fa. Ksią żka Bar ro wa za ty tu ło wa na „A Tre ati se on
the Po pe’s Su pre ma cy” [„Roz pra wa na te mat su pre ma cji pa -
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pie ża”] do dzi siej sze go dnia po zo sta je kla sy ką w tym te ma cie
i jest moc no dru zgo cą cym i nie od par tym oba le niem błę du pa -
pie stwa na te mat je go su pre ma cji w Ko ście le i pań stwie, w prze -
ci wień stwie do bi blij nej na uki, że ka żda du sza po win na być
pod da na zwierzch no ściom, tj. wła dzy świec kiej. Na pod sta wie
Pi sma Świę te go, ro zu mu i hi sto rii an ty ty picz ny Elia saf ata ko wał
i oba lał sie dem twier dzeń, przy po mo cy któ rych pa pie stwo sta -
ra się do wo dzić swych rosz czeń do su pre ma cji nad Ko ścio łem
i pań stwem, ja ko na miest nik Chry stu sa: (1) św. Piotr wiódł pry -
mat nad in ny mi Apo sto ła mi; (2) pry mat św. Pio tra, z je go pra -
wa mi i pre ro ga ty wa mi, nie był oso bi sty, lecz prze cho dzi na je -
go na stęp ców; (3) św. Piotr był bi sku pem Rzy mu; (4) św. Piotr
po zo sta wał bi sku pem Rzy mu aż do śmier ci i był nim, gdy umie -
rał; (5) bi sku pi Rzy mu (we dług Bo skie go po sta no wie nia
i na pod sta wie pier wot ne go pra wa z te go po cho dzą ce go) po -
win ni spra wo wać po wszech ną su pre ma cję i ju rys dyk cję
nad Ko ścio łem i pań stwem; (6) bi sku pi Rzy mu od cza sów św.
Pio tra ca ły czas po sia da ją i spra wu ją naj wy ższą wła dzę nad Ko -
ścio łem, a w ostat nich wie kach ta kże nad pań stwem; oraz (7)
zgod nie z Bo skim po sta no wie niem, wła dza ta jest nie na ru szal -
na i nie zmien na.

(55) Co do pierw sze go twier dze nia, an ty ty picz ny Elia saf
przy zna wał, że w pier wot nej dwu na st ce Piotr wiódł prym
pod wzglę dem ta len tu, oso bi stych osią gnięć, gor li wo ści, re pu ta -
cji, cza su po wo ła nia na urząd Apo sto ła (Mat. 10:2) oraz pew nych
po sług. Cał ko wi cie za prze czał jed nak, że je go prym po le gał
na su pre ma cji i ju rys dyk cji nad po zo sta ły mi Apo sto ła mi: (1) po -
nie waż Pi smo Świę te ni gdzie o tym nie uczy; (2) po nie waż wer -
se ty (Mat. 16:17-19; Łuk. 22:31,32; Ja na 21:15-17), in ter pre to wa -
ne przez pa pie stwo na ko rzyść swej su pre ma cji, nie za wie ra ją ta -
kiej my śli; (3) po nie waż Pi smo Świę te nie po chwa la ło, a za bra -
nia ło ta kie go wy wy ższa nia się wśród Apo sto łów (Dz.Ap.
10:25,26; Mat. 18:18; 20:2-28; 23:8; Łuk. 22:24-30; Obj. 21:14; Ja -
na 21:20-22; Efez. 2:19-21; 1 Pio tra 5:1-3); (4) gdy by ta ka wy -
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ższość św. Pio tra by ła za mie rzo na, zo sta ła by wy raź nie stwier -
dzo na w Pi śmie Świę tym; (5) po nie waż nie ma żad ne go bi blij -
ne go przy kła du ko rzy sta nia przez św. Pio tra z ta kiej wy ższo ści
nad Apo sto ła mi i Ko ścio łem, a cóż do pie ro nad pań stwem; (6)
po nie waż ta ka wy ższość św. Pio tra prze czy ła by zwierzch nic twu
Chry stu sa nad Ko ścio łem i Apo sto ła mi oraz urzę do wi Du cha, ja -
ko przed sta wi cie la Chry stu sa w Ko ście le; oraz (7) po nie waż
w pierw szych wie kach po Apo sto łach żad na ta ka dok try na nie
by ła na ucza na ani prak ty ko wa na. Prze ciw ko pierw sze mu twier -
dze niu o pa pie skiej su pre ma cji an ty ty picz ny Elia saf uży wał ta -
kże in nych ar gu men tów. Po da ne po wy żej na le ża ły do głów -
nych, ja kie sto so wał, a za war te w nich do wo dy w oczy wi sty spo -
sób oba la ją po zo sta łych sześć pa pie skich twier dzeń o su pre ma -
cji. Ofia ro wa li też na uki oba la ją ce sześć po zo sta łych twier dzeń
w in ny spo sób. Na pod sta wie mil cze nia Pi sma Świę te go oraz
pierw szych wie ków po Apo sto łach za prze cza li, by z punk tu
wi dze nia Bi blii czy tra dy cji św. Piotr miał mieć na stęp cę w swej
rze ko mej su pre ma cji. Gdy by an ty ty picz ny Elia saf sam nie był
po grą żo ny w błę dzie o suk ce sji apo stol skiej, na pod sta wie mil -
cze nia Bi blii na ten te mat za prze czył by z bi blij ne go punk tu wi -
dze nia, że św. Piotr lub ja ki kol wiek in ny Apo stoł miał mieć ja -
kie go kol wiek na stęp cę. Na pod sta wie mil cze nia Pi sma Świę te -
go oraz pierw sze go i dru gie go wie ku wy ka zy wał, że nie mo żna
udo wod nić, by św. Piotr kie dy kol wiek był w Rzy mie, a cóż do -
pie ro, że był bi sku pem rzym skie go ko ścio ła. Utrzy my wał, że
gdy by św. Piotr peł nił tam ta ki urząd, św. Pa weł w swym Li ście
do Rzy mian oraz Łu kasz w Dzie jach Apo stol skich z pew no ścią
uczy ni li by o tym wzmian kę w związ ku z po by tem Paw ła w Rzy -
mie, gdy pi sa li do tam tej szych bra ci lub o nich. Utrzy my wał ta -
kże, że fakt uczy nie nia św. Pio tra szcze gól nym Apo sto łem Ży -
dów, a św. Paw ła – po gan, prze czy tak zwa ne mu rzym skie mu
bi skup stwu św. Pio tra. Do wo dził da lej, że do pie ro w III wie ku
płod na wy obraź nia roz wi ja ją ce go się an ty chry sta wy my śli ła hi -
sto rię o bi skup stwie św. Pio tra w Rzy mie i że póź niej zo sta ło ono
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roz cią gnię te na 25 lat po prze dza ją cych je go śmierć! Uczył, że je -
dy nym do wo dem czwar te go twier dze nia by ły bez pod staw ne
rosz cze nia pa pie ży i ich rzecz ni ków. Wy ka zy wał bo wiem, że ani
Pi smo Świę te, ani wia ry god na hi sto ria te go nie po twier dza ją ani
nie czy nią o tym wzmian ki. Wska zy wał, że pią te twier dze nie nie
ma naj mniej szej pod sta wy w Bi blii, roz sąd ku czy wia ry god nej
hi sto rii. Do wo dził, że bi skup Rzy mu stop nio wo po więk szał swą
wła dzę w okre sie wie lu stu le ci, po przez wszel kie go ro dza ju
sprzy ja ją ce wy da rze nia, oszu stwa, uzur pa cję, po par cie od ró -
żnych kró lów itd., któ rzy w swych spo rach po trze bo wa li ła ski
pa pie ża i sa mi z ko lei przy zna wa li mu pew ne ko rzy ści, wła dzę,
te ry to ria itp. An ty ty picz ny Elia saf cał ko wi cie za prze czał praw -
dzi wo ści szó ste go twier dze nia i po da wał nie zli czo ne fak ty do -
wo dzą ce, że w pierw szych wie kach Ko ścio ła bi skup Rzy mu nie
po sia dał su pre ma cji nad ca łym Ko ścio łem i że po cząw szy
od pierw szych wie ków ni gdy nie spra wo wał jej na wet nad ca -
łym Ko ścio łem za chod nim. Po oba le niu po przed nich sze ściu
twier dzeń nie mo żna już nic po wie dzieć w obro nie siód me go.

(56) Po oba le niu su pre ma cji pa pie skiej w Ko ście le an ty ty -
picz ny Elia saf oba lał ją oczy wi ście w pań stwie. Za da wał kłam
pa pie skim ar gu men tom o zwierzch no ści pa pie ża nad wszel ką
wła dzą świec ką, wy ka zu jąc, że za czę to po wo ły wać się na nią
ja ko wła dzę w Ko ście le dłu gi czas po tym, jak pa pież w VI wie -
ku uzy skał wła dzę świec ką; że do cze sna wła dza pa pie ża zo sta -
ła zdo by ta przez ci chą uzur pa cję, sprzy ja ją ce oko licz no ści oraz
ła skę ule głych i bę dą cych w po trze bie ksią żąt; że pa pież tak na -
praw dę był wa sa lem Ka ro la Wiel kie go; że ab so lut na su pre -
ma cja pa pie ża, ja ko na miest ni ka Chry stu sa nad na ro da mi Za -
cho du, zo sta ła w IX wie ku przed sta wio na ja ko od wiecz na dok -
try na za po mo cą sfał szo wa nych de kre tów Izy do ra (do cze go
obec nie przy zna je się pa pie stwo) oraz da ro wi znę Kon stan ty -
na (po raz pierw szy wspo mnia ną w ro ku 788, w li ście pa pie ża
Ha dria na I do Ka ro la Wiel kie go); że do pie ro za cza sów Hil de -
bran da w XI wie ku rosz cze nie to zo sta ło roz bu do wa ne do -
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gma tycz nie, ja ko ma ją ce za sto so wa nie ogól no świa to we; i że
do pie ro za cza sów In no cen te go III w XIII wie ku zo sta ło ono
nie mal po wszech nie wpro wa dzo ne w ży cie. W ten spo sób an -
ty ty picz ny Elia saf do wo dził, że oby dwie czę ści pa pie skiej su -
pre ma cji roz wi ja ły się przez dłu gie stu le cia i nie ma ją bi blij ne -
go po cho dze nia. Jej bi blij ność zo sta ła więc oba lo na. Na wie le
spo so bów wy ka zy wał on też jej sprzecz ność z ro zu mem i na -
tu ral nym pra wem. Co wię cej, na pod sta wie na uk i przy kła du
Chry stu sa, Apo sto łów i pier wot ne go Ko ścio ła do wo dził, że
Gło wa i człon ko wie Ko ścio ła w cie le mie li być pod da ni wła dzy
świec kiej. We wcze śniej szej czę ści te go roz dzia łu cy to wa li śmy
od no śne wer se ty i dla te go nie bę dzie my czy nić te go tu taj.
W ten spo sób an ty ty picz ny Elia saf ofia ro wał swą cza szę.

(57) Ofia ro wał on też swo ją ły żkę, tj. na uki etycz ne – wy -
cho wy wa nie w spra wie dli wo ści, zwią za ne z je go na ucza niem.
Wy ka zy wał, że naj gor sza ty ra nia w pań stwie jest lep sza
od anar chii; że w związ ku z tym lud Bo ży, z po wo du ko rzy ści
pły ną cych od naj gor sze go rzą du, jest zo bo wią za ny oka zy wać
po słu szeń stwo tym je go pra wom, któ re nie zmu sza ją do gwał -
ce nia Pi sma Świę te go, a w przy pad ku ta kie go gwał ce nia ma
po słusz nie przyj mo wać prze wi dzia ne przez pra wo ka ry, ja ko
część cier pie nia dla spra wie dli wo ści. Wska zy wał, że ta ka dro -
ga po słu szeń stwa roz wi ja sa mo za par cie, po rzą dek, po kój, za -
do wo le nie, wia rę, na dzie ję, mi łość, ci chość, wier ność i si łę cha -
rak te ru. Do wo dził, że po mo że ona in nym w roz wi ja niu tych
za let i osta tecz nie bę dzie re ko men da cją Sło wa Pa na dla prze -
kor nych urzęd ni ków. Wy ka zy wał, że przez to wszyst ko lud
Pa na roz wi ja ser ce i umysł w ła sce, wie dzy i owo cach słu żby,
ja ko przy go to wa nie do Kró le stwa. Uży wał więc tej na uki
do pro pa go wa nia spra wie dli wo ści. W ten spo sób gło sił po kój
po li tycz ny, za do wo le nie i po myśl ność. Do ko nał w tym wie le
do bre go, szcze gól nie w Wiel kiej Bry ta nii i za le żnych od niej te -
ry to riach, oraz w Ame ry ce, i w ten spo sób ofia ro wał swą ły żkę.
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PY TA NIA
(1) Co do tych czas omó wi li śmy w 4 Moj. 7? – po daj krót kie stresz -

cze nie. Do cze go prze cho dzi te raz 4 Moj. 7? Po daj imio na księ cia te -
go po ko le nia i je go oj ca oraz ich zna cze nie. Ko go re pre zen tu je po ko -
le nie Ru be na oraz Ja kub spła dza ją cy Ru be na? W co i przez ko go
ruch ten zo stał wy pa czo ny? Jak po cząt ko wo na zy wa ła się ta de no mi -
na cja i ko go obej mo wa ła? Dla cze go na zwa ta ule gła zmia nie? Ja kie
dwa wiel kie błę dy roz wi nął i pro pa go wał Ko ściół gre ko ka to lic ki?
Czym te błę dy nie mo gą być? Ja ki więc przy kład ma my w Ko ście le
gre ko ka to lic kim? W ja ki spo sób to sa mo zja wi sko wi docz ne jest
w Ko ście le pre zbi te riań skim, Chrze ści jan i ad wen ty stów? 

(2) Ja ką dok try nę Bóg po wie rzył w sza far stwo Ko ścio ło wi gre ko -
ka to lic kie mu? Kto był człon kiem Ma lucz kie go Stad ka, któ ry dał im puls
ru cho wi sku pia ją ce mu się na urzę dzie Chry stu sa? Kie dy po wsta ły je -
go pi sma – któ re z nich i w ja ki spo sób kła dą na cisk na (a) przed ludz -
ki urząd Chry stu sa, (b) Je go urząd ja ko czło wie ka, (c) Je go po -ludz ki
urząd? Ja kich pięć szcze gól nych błę dów wy ma ga ło od Ja na ta kich na -
uk? Wy mień i opisz dwóch po moc ni ków Ja na w tym dzie le.

(3) Dla cze go nie ofia ro wa no kie li cha ja ko ty pu dzie ła an ty ty picz -
ne go Eli su ra i ko go to jesz cze do ty czy? W ja ki spo sób imię Eli sur
wska zu je na wo dzów z utra cju szy ko ron Ko ścio ła gre ko ka to lic kie go?
Czym jest nasz Pan w tym urzę dzie i cze go jest On głów ną czę ścią?
W ja ki spo sób imię oj ca Eli su ra jest sto sow ne dla wo dzów z utra cju -
szy ko ron Ko ścio ła gre ko ka to lic kie go? Ja ki Bo ski przy miot re pre zen -
to wał obóz le żą cy na po łu dnie od przy byt ku i cze go fakt ten jest ty -
pem? Co i w ja ki spo sób uczy ni li wo dzo wie z utra cju szy ko ron Ko -
ścio ła gre ko ka to lic kie go? Kto i w ja ki spo sób był au to rem pierw sze -
go wiel kie go błę du na te mat Lo go sa? Kto i w ja ki spo sób był au to rem
po zo sta łych dwóch błę dów na te mat Lo go sa – kto je zwal czał? Co po -
mi mo te go ofia ro wał an ty ty picz ny Eli sur? 

(4) W ja ki spo sób an ty ty picz ny Eli sur słu żył dok try ną o przed ludz -
kim, ludz kim i po ludz kim urzę dzie Chry stu sa i cze go by ło to an ty ty -
pem? W ja ki spo sób ga nił i na pra wiał nią nie po słu szeń stwo i he re zję?
W ja ki spo sób uży wał Je go kar na cji do na pra wia nia chwy ta ją cych
wła dzę i dą żą cych do sa mo wy wy ższe nia? Jak na pra wia li ule ga nie po -
ku som? Jak na pra wia li tych, któ rzy do ga dza li sa me mu so bie? Jak czy -
ni li grzech od ra ża ją cym? Jak na pra wia li tych, któ rzy dą ży li do wy nie -
sie nia ina czej niż przez wier ność Bo gu? Jak na pra wia li nie oka zy wa nie
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skru chy? Jak na pra wia li tych, któ rzy gar dzi li obec ną słu żbą Chry stu -
sa? Jak na pra wia li błąd, grzech, sa mo lub stwo i świa to wość?

(5) Czym oka za ły się te na uki, gdzie i dla cze go? W czym po moc -
ne by ło ta kie gło sze nie w ró żnych sfe rach sta ro żyt ne go po gań stwa?
Co w ten spo sób czy nił an ty ty picz ny Eli sur? 

(6) Co jesz cze ofia ro wał i ja kie jest te go zna cze nie? Co czy nił sza -
tan wo bec urzę du na sze go Pa na? W co an ty ty picz ny Eli sur nie kie dy
po pa dał i ja kie by ły te go efek ty? Co mi mo to czy nił? Kie dy miał
miej sce pierw szy zde cy do wa ny atak i na czym on po le gał? Do cze -
go do pro wa dził ich ten błąd w wy ni ku ata ków an ty ty picz ne go Eli -
su ra? Kie dy miał miej sce ko lej ny atak, jak do nie go do szło i ja kie na -
uki by ły gło szo ne? Ja ki mi wer se ta mi zo stał on oba lo ny przez an ty ty -
picz ne go Eli su ra?

(7) Kie dy do szło do na stęp ne go ata ku i co ce cho wa ło mo da lizm?
W ja ki spo sób an ty ty picz ny Eli sur to oba lał? – przed staw ko lej no ró -
żne uży wa ne przez nie go ar gu men ty.

(8) Skąd po cho dził ko lej ny atak na urząd na sze go Pa na? – opisz
ten po gląd. W ja ki spo sób zo stał oba lo ny? Ja kich trzech głów nych
pro pa ga to rów miał ten po gląd – co do bre go mo żna po wie dzieć
o dwóch z nich i kto oba lił ka żde go z nich?

(9) Przy tocz opis Paw ła z Sa mo sa ty po da ny przez na sze go Pa sto ra
w P 2, roz. II. Ja ki był je go po gląd na urząd na sze go Pa na i do czy je go
był po dob ny? W ja ki spo sób trak to wał on wer se ty do ty czą ce Lo go sa –
ja ki był je go po gląd i skut ki te go po glą du dla urzę du Lo go sa? Ja ki mi ta -
len ta mi ce cho wał się Pa weł i do cze go ich uży wał? Opisz spór pro wa -
dzo ny z nim przez an ty ty picz ne go Eli su ra oraz je go re zul tat.

(10) Co spo ty ka ło urząd Chry stu sa przed i po re for ma cji i w ja ki
spo sób an ty ty picz ny Eli sur so bie z tym ra dził? Jak je go ar gu men ty są
trak to wa ne przez człon ków in nych de no mi na cji? Po daj przy kład ta -
kie go uży cia je go ar gu men tów. Co an ty ty picz ny Eli sur wciąż czy ni
i cze go jest to an ty ty pem? 

(11) Co jesz cze on ofia ro wał i ja kie jest te go zna cze nie? Ja kie wy -
cią ga li oni lek cje z po sta wy Chry stu sa przed Je go kar na cją?

(12) Ja kich lek cji wy cho wu ją cych w spra wie dli wo ści do star czy -
ła im po sta wa Je zu sa w cza sie Je go po by tu na zie mi?

(13) Ja kie na uki an ty ty picz ny Eli sur czer pał z Je go słu żby, od kie -
dy prze stał On być czło wie kiem?
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(14) Co ce chu je dok try nę po wie rzo ną Ko ścio ło wi gre ko ka to lic kie -
mu ja ko je go sza far stwo? Ja ki jest zwią zek mię dzy Bo ską mą dro ścią
a urzę dem Chry stu sa i jak wią że się to z miej scem Ko ścio ła gre ko ka -
to lic kie go wo kół an ty ty picz ne go Przy byt ku? Czym nie świa do mie
był Eli sur, wy peł nia jąc typ 4 Moj. 7:30-35?

(15) Kto jest na stęp nym księ ciem, któ re go ofia ry bę dzie my roz -
wa żać? Ja ki ruch Ma lucz kie go Stad ka on wy pa czył? Kto był ini cja to -
rem te go ru chu? – po daj głów ne in for ma cje o je go ży ciu.

(16) Co zna czy grec kie sło wo eire na ios i jak ce cho wa ło ono Ire ne -
usza? Kim był on w od nie sie niu do gwiaz dy ko ścio ła smyr neń skie -
go i ja cy by li je go po przed ni cy? Ja ką peł nił ro lę mię dzy Ko ścio łem
wschod nim i za chod nim i na czym ona po le ga ła? Co by ło głów nym
dzie łem Ire ne usza? Cze go po łą cze niem był gno sty cyzm? Ja ka by ła je -
go głów na pra ca li te rac ka i cze go w niej do wo dził? Co wte dy po dał?
Jak mó wił o Ko ście le?

(17) Co mu si my do strzec, by zro zu mieć ruch, ja ki roz po czął?
Z ko go skła da się praw dzi wy Ko ściół? – przede wszyst kim i dru go -
rzęd nie. Jak praw dzi wy Ko ściół jest na zy wa ny w tych dwóch czę -
ściach i dla cze go? W ja kim jesz cze zna cze niu uży wa ne jest sło wo ko -
ściół i ko go to zna cze nie obej mu je? Mó wiąc o Ko ście le, cze go Ire ne -
usz nie ma na my śli, a co ma? Dla cze go mó wił o ko ście le no mi nal nym
ja ko o Ko ście le? Jak na le ży trak to wać opo wia da nie się przez nie go tyl -
ko za jed nym Ko ścio łem? Cze mu da ło to po czą tek? 

(18) Cze go do wo dzą do świad cze nie i ob ser wa cja w od nie sie niu
do Ko ścio ła i dla cze go okre śle nie ta kie jest ko niecz ne? Jak po twier -
dza to przy po wieść o psze ni cy i ką ko lu? Ja kie ma my te go do wo dy
w Li stach? Jak praw da ta jest po ka za na w sied miu ko ścio łach z Obj.
1-3? Ja ki ty picz ny fakt to po twier dza?

(19) Co Bóg za wsze czy nił do ro ku 1878? Przez ko go i dla ko go za -
wsze po da wał praw dę na cza sie? Czym ona się sta wa ła po jej udzie -
le niu i ja kie dwie rze czy to ozna cza ło? O czym nie po win ni śmy za -
po mi nać? Ja ki błąd jest czę sto po peł nia ny w ro zu mie niu ter mi nów ko -
ściół no mi nal ny i Ko ściół praw dzi wy? Ja ka jest wza jem na mię dzy ni mi
re la cja i z ko go skła da się ko ściół no mi nal ny? Co po zwa la ją nam
zro zu mieć te my śli od no śnie dzia łal no ści Ire ne usza? 

(20) Ja ki był to ruch i z ja kie go po wo du zo stał po wo ła ny? Kto przede
wszyst kim za dał gno sty cy zmo wi śmier tel ny cios i czym oka za ły się je -
go ar gu men ty? W ja ki in ny spo sób uży wał on tej praw dy? Ja kie prze -
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ko na nie je go dzia łal ność po głę bi ła w Ko ście le? Któ re mu ko ścio ło wi Pan
po wie rzył od no śną praw dę ja ko je go sza far stwo i ja ka jest ró żni ca mię -
dzy tym ko ścio łem a pa pie stwem? W czym ko ściół ten ża ło śnie zbłą dził
i co fał szy wie twier dzi o so bie? Ja ką praw dę po mi mo te go za cho wał? 

(21) Czy im sza far stwem jest ta kon kret na praw da i dla cze go?
Dla cze go w ta kim ra zie ko ściół no mi nal ny po sia da ten urząd? Ja ką
na ukę w rze czy wi sto ści po sia da Ko ściół rzym sko ka to lic ki i jak to się
wią że z ukry tą ta jem ni cą? Przez co jest od po wied nio po ka za ny Ko -
ściół rzym sko ka to lic ki i pod ja kim sztan da rem? Po każ zwią zek mię -
dzy Ko ścio łem gre ko ka to lic kim a ka to lic kim z punk tu wi dze nia te go
an ty ty picz ne go sztan da ru – jak zwią zek ten jest po ka za ny?

(22) Jak du ża jest licz ba wo dzów z utra cju szy ko ron Ko ścio ła
rzym sko ka to lic kie go i dla cze go? W kim by li po ka za ni? Ja cy dwaj oj -
co wie Ko ścio ła mie li szcze gól ny wpływ na za mie nie nie w sek tę ru -
chu Ire ne usza? Ja ki szcze gól ny błąd roz wi nę li? Co póź niej pa pie -
stwo uczy ni ło z ich dok try ną i jak po mi mo te go ich trak tu je? Co
uczy ni li oni ja ko część an ty ty picz ne go Sze lu mie la? Ja kie błę dy włą -
czy li w sza far ską praw dę? Po daj głów ne fak ty z ży cia Cy pria na. Ja -
ki jest je go zwią zek z dok try ną epi sko pal ną oraz bi sku pem Rzy mu?
Za ko go jest uwa ża ny w Ko ście le rzym sko ka to lic kim?

(23) Po daj głów ne fak ty z ży cia Au gu sty na. Ja kie by ły je go zdol -
no ści in te lek tu al ne? Ja kie trzy spo ry mię dzy in ny mi pro wa dził?
W któ rym spo rze był naj bar dziej sku tecz ny ja ko część an ty ty picz ne -
go Sze lu mie la? – po daj sto sow ne fak ty.

(24) Co i dla cze go po mo że nam le piej zro zu mieć ofia ry an ty ty -
picz ne go Sze lu mie la? W czym te trzy schi zmy by ły po dob ne, a co do -
dat ko wo łą czy ło schi zmy Fe li cis si mu sa i No wa cja na? Opisz prze śla -
do wa nia pro wa dzo ne przez De cju sza i po sta wę sła bych chrze ści -
jan. Jak wy glą dał wy bór bi sku pa Rzy mu po śmier ci Fa bia na? Ja ki po -
wstał wte dy pro blem zwią za ny ze sła by mi chrze ści ja na mi? Ja kie sta -
no wi ska zaj mo wa li w tej spra wie Kor ne liusz i No wa cjan i do cze go
to do pro wa dzi ło? W ja ki spo sób zo stał w ten spór wcią gnię ty Cy -
prian? Jak pro blem ten wy glą dał w Kar ta gi nie? Czy ją stro nę wziął
Cy prian i dla cze go? Do cze go skło ni ło to Cy pria na – ja ką praw dę
pod kre ślał, a ja ki do łą czył do te go błąd? Cze go czę ścią by ła dzia łal -
ność Cy pria na po mi mo tych błę dów?

(25) Kie dy i z ja kie go po wo du roz po czę ła się schi zma Do na ta? Ja -
kie dwa roz wią za nia po da wa no? Ja ką ro lę ode grał w tym spo rze
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Kon stan tyn i ja kie pod ję to de cy zje? Jak roz wi ja ła się ta schi zma
po ob ję ciu przy wódz twa przez Do na ta i ja kie kro ki po dej mo wa no
prze ciw ko do na ty stom? Ja ką ro lę ode grał w tym Au gu styn i ja ki był
te go efekt koń co wy?

(26) Ja ki błąd wy zna wa ła ka żda ze stron? Ja kiej mie sza ni ny praw -
dy i błę du bro nił Au gu styn? Ja kie błę dy gło si li do na ty ści? Któ ry po -
gląd był bli ższy praw dy – czym ró żni ły się one w pod cho dze niu
do ludz kich sła bo ści? Ja ki był ko niec do na ty zmu? Gdzie spo ry te zo -
sta ły prze po wie dzia ne i przez ko go Pan udzie lił Swej od po wie dzi?

(27) Czy an ty ty picz ny Sze lu miel miał in ne oka zje do ofia ro wa nia
swej mi sy, cza szy i ły żki – jak po trak tu je my te przy pad ki? Dla cze go
po da li śmy stresz cze nie spo ru zwią za ne go ze schi zma mi No wa cja -
na i Do na ta? Dla cze go wo dzo wie z utra cju szy ko ron Ko ścio ła rzym -
sko ka to lic kie go są traf nie na zwa ni an ty ty picz nym Sze lu mie lem? W ja -
ki spo sób na ich dzia łal ność wska zu je imię Su ri szad daj?

(28) Co przed sta wia ofia ro wa nie przez Sze lu mie la mi sy? W ja ki
spo sób na pra wia ła ona: sek ciar stwo – stron ni cze go du cha – na ucza nie
błę du – py chę dą żą cą do wy ró żnia nia się – ogra ni czo ne go du cha, któ -
ry z po wo du ma łych ró żnic od rzu cał in nych – su ro we go du cha – du cha
wy klu cza nia – du cha kry ty ko wa nia – po sta wę fa ry zej ską? Czym we dług
nie go jest Ko ściół dla tych, któ rzy re agu ją na praw dę? Jak ga nił su ro we -
go i od py cha ją ce go du cha zwo len ni ków No wa cja na i Do na ta? 

(29) Do cze go jest to od po wied nie miej sce? Po daj stresz cze nie
pierw sze go cy ta tu z Cy pria na. Po daj głów ne wąt ki dru gie go cy ta tu.
Czym są ta kie sło wa i czy są je dy ny mi przy kła da mi na pra wia nia
przez an ty ty picz ne go Sze lu mie la?

(30) Czym by ła an ty ty picz na cza sza Sze lu mie la? Jak an ty ty picz -
ny Sze lu miel ro zu miał je den Ko ściół? W ja ki po dwój ny błąd po padł?
Do czy je go je go po stę po wa nie jest po dob ne? Cze go z te go po wo du
nie mógł ofia ro wać, a co był w sta nie czy nić? 

(31) Przy po mo cy ja kich sied miu ar gu men tów oba lał on twier -
dze nia obroń ców ka żdej sek ty, że jest ona praw dzi wym Ko ścio łem?
Cze go w ten spo sób nie świa do mie do wo dził od no śnie Ko ścio ła
rzym sko ka to lic kie go? Przy po mo cy ja kich trzech ar gu men tów do wo -
dził, że żad na z sekt nie jest wy łącz nym sza fa rzem praw dy? Cze go
te trzy ar gu men ty do wo dzi ły od no śnie Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie -
go? Co an ty ty picz ny Sze lu miel oba lał przy po mo cy tych dzie się ciu ar -
gu men tów i cze go by ło to an ty ty pem? 
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(32) Co ozna cza ły żka an ty ty picz ne go Sze lu mie la? W ja ki spo sób
kładł na cisk na: pra we ży cie – po świę ce nie – chrze ści jań skie bra ter -
stwo i spo łecz ność – wier ność w spra wo wa niu sza far stwa – mi łość
do praw dy i nie na wiść do błę du – za cho wa nie jed no ści wia ry i Ko -
ścio ła – współ czu cie i mi łość – pa ster skie ser ce w przy wód cach i ci -
chość w in nych bra ciach – nie skwa pli wość i prze ba cze nie – mi łość
do Ko ścio ła – gor li wość w obro nie praw dy i ata ko wa nie błę du – po -
jed naw cze go du cha i wspa nia ło myśl ność – gor li we wy sił ki ra to wa -
nia upa dłych? Ja ki wy miar szcze gól na praw da po wie rzo na Ko ścio -
ło wi rzym sko ka to lic kie mu nada ła je go na ukom etycz nym i cze go
by ły one an ty ty pem? 

(33) Ilu ksią żąt Wie ku Ewan ge lii do tych czas roz wa ży li śmy w ich
ofia rach i ja kie de no mi na cje oni stwo rzy li? Ja ką de no mi na cję roz wi nął
szó sty ksią żę Wie ku Ewan ge lii i kto jest je go ty pem? Wy ja śnij nie zgod -
ność mię dzy imio na mi Deu el i Reu el. Któ re brzmie nie uwa ża my za pra -
wi dło we i dla cze go? Ja kie miej sce zaj mo wał Gad wo kół przy byt ku?

(34) Ja ka szcze gól na dok try na zo sta ła po wie rzo na sza far stwu
Ko ścio ła epi sko pal ne go i ja kie wer se ty po twier dza ją jej bi blij ność? Ja -
ki jest pierw szy po wód pod da nia Ko ścio ła wła dzy świec kiej przez Bo -
ga i kie dy Ko ściół zwol nio ny jest z po słu szeń stwa pań stwu? Ja ki jest
te go dru gi po wód – wy ja śnij, na czym to po le ga ło.

(35) Z ja kim Bo skim przy mio tem szcze gól nie wią że się ukry ta ta -
jem ni ca? Jak ten przy miot był po ka za ny? Dla cze go po łu dnio wa stro -
na przy byt ku re pre zen tu je Bo ską mą drość? – wy każ na pod sta wie
od no śnych sza far skich dok tryn. Ja ki kie ru nek my śli był więc bro nio -
ny przez de no mi na cje po po łu dnio wej stro nie Przy byt ku?

(36) Kto był człon kiem Ma lucz kie go Stad ka, któ ry roz po czął ruch,
póź niej wy pa czo ny w Ko ściół epi sko pal ny? – po daj głów ne in for ma -
cje o je go ży ciu. Czym zdo był ła skę Hen ry ka VIII? Co twier dził na te -
mat pod da nia lu dzi w An glii? Do cze go do pro wa dzi ło je go sta no wi -
sko w kwe stii ma łżeń stwa Hen ry ka i ja kie by ło w tej kwe stii sta no wi -
sko pa pie ża? Co Cran mer twier dził od no śnie wła dzy pa pie ża nad An -
glią? Ja kie wy da rze nia mia ły miej sce w ro ku 1533? Do cze go Cran mer
zo stał zmu szo ny przez kró la Edwar da VI i ja kie by ły te go kon se kwen -
cje? O co zo stał oska rżo ny po uła ska wie niu i gdzie się zna lazł? W ja -
kich wa run kach znaj do wał się on w wię zie niu i w ja ki spo sób wpły -
nę ły one na je go umysł i wo lę? W ja ki spo sób od wo ła nie je go po glą -
dów zo sta ło sfał szo wa ne przez je go prze śla dow cę? Dla cze go udał się
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do ko ścio ła św. Ma rii w Oxfor dzie i co tam się sta ło? Jak za re ago wa li
na to pa pi ści – jak w cza sie pa le nia za cho wy wał się Cran mer? Ja ka by -
ła re ak cja An gli ków na spa le nie Cran me ra i in nych pro te stan tów? Co
prze rwa ło ten ciąg prze śla do wań i kto wstą pił wów czas na tron?

(37) Co po mo że nam w lep szym zro zu mie niu ru chu wzbu dzo ne -
go przez Cran me ra? Ja kie me to dy sto so wa ło pa pie stwo, by za do mo -
wić się w An glii? W ja ki spo sób chrze ści jań stwo po raz pierw szy tra -
fi ło do An glii i kto był pierw szym ka to lic kim mi sjo na rzem w tym kra -
ju? Co zde cy do wa nie od rzu ca li bry tyj scy bi sku pi? Ja kie by ło sta no -
wi sko Al fre da Wiel kie go wo bec pa pie skich rosz czeń do wła dzy w An -
glii? Jak Wil helm Zdo byw ca po trak to wał żą da nia Grze go rza VII? Jak
po trak to wał je je go syn Wil helm Ru fus? Ja kie by ło w tej kwe stii sta -
no wi sko Hen ry ka I i Hen ry ka II?

(38) Co mi mo to mia ło miej sce po śmier ci Wil hel ma Ru fu sa i jak
dłu go to trwa ło? Cze mu król Jan za wdzię czał swój przy do mek Lac -
kland? Co sta ło się w ro ku 1205? – opisz kon flikt mię dzy kró lem a In -
no cen tym III do ro ku 1213. Jak za re ago wa li na to pry mas An glii i ba -
ro no wie i co wy mu si li od kró la? Ja ki był sto su nek Hen ry ka III do pa -
pie ża i je go kle ru? Ja ki był sto su nek Edwar da I? Ja ki był sto su nek
dwóch ko lej nych kró lów, Edwar da III i Ry szar da II? Ja ki był sto su nek
Hen ry ka IV, Hen ry ka VI i Edwar da IV? Co ni gdy nie mia ło miej sca,
po mi mo bez praw nych ustępstw wo bec rosz czeń pa pie ża? Cze go to
do wo dzi co do pa pie skie go twier dze nia od no śnie cza su po wsta nia
i uży wa nia dok try ny o kró lew skiej su pre ma cji w An glii?

(39) Do ogło sze nia cze go Cran mer zo stał po bu dzo ny – cze go nie
uczył, a cze go uczył na te mat swej dok try ny? Czym twier dze nie to
by ło dla pa pie skiej dok try ny o su pre ma cji pa pie ża? Co czy ni ły sta -
tu ty Pro vi sors i Pra emu ni re? Co uczył on o pa pie skiej dok try nie
na ten te mat i czym na uki te by ły dla głów nych ce lów pa pie stwa? Kto
po nad 150 lat wcze śniej na uczał tej sa mej dok try ny i ja kie wy stę po -
wa ły mię dzy ni mi ró żni ce?

(40) Ja ki był pierw szy po wód na uk Cran me ra na ten te mat i co są -
dził o tym pa pież? Jak do szło do ślu bu kró la z wdo wą po je go bra cie
i cze go by ło to po gwał ce niem? Jak za re ago wa ły na to uni wer sy te ty
chrze ści jań stwa, a jak pa pież? Co Cran mer do ra dzał Hen ry ko wi VIII,
jak za re ago wał na to pa pież i ja ka by ła od po wiedź Cran me ra? Ja ki był
dru gi po wód po bu dza ją cy Cran me ra do ogło sze nia tej na uki? Ja ka
trze cia rzecz skło ni ła Cran me ra do ogło sze nia tej na uki?
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(41) Co spra wi ły oko licz no ści tam tych cza sów, szcze gól nie w An -
glii? Co nie mo że świad czyć prze ciw ko te mu ru cho wi? Cze go ten
ruch do ko nał w An glii i w ka żdym chrze ści jań skim kra ju?

(42) Z ja kim zja wi skiem spo ty ka my się w więk szo ści de no mi na -
cji pro te stanc kich i jak prze ja wia się ono na przy kła dzie Cran me ra?
Jak ta cy bra cia są po ka za ni w ty pie? W kim zja wi sko to jest szcze gól -
nie wi docz ne, a w kim jest ono ra czej nie wiel kie lub nie mal cał ko wi -
cie nie obec ne? Kie dy Cran mer po peł nił więk szość swych błę dów
i co pa pi ści z ni mi ro bi li? Po rów naj sku tecz ność re for ma tor ską Lu tra
i Cran me ra oraz po sta wę pa pie stwa wo bec nich. Po rów naj ce chy
cha rak te ru oby dwu mę żów. Czy któ ryś z nich mógł by le piej wy ko -
nać dzie ło te go dru gie go? 

(43) Kim by li głów ni wo dzo wie z utra cju szy ko ron Ko ścio ła epi -
sko pal ne go? Ja cy wo dzo wie Ma lucz kie go Stad ka po czy ni li pew ne
kro ki zmie rza ją ce do za mie nie nia ru chu Cran me ra w sek tę? Ja ką ro -
lę ode grał w tym Par ker? W ja ki spo sób póź niej bar dziej roz wi nął się
je go sek ciar ski cha rak ter? Jak te błę dy wpły nę ły na an giel skie go
wład cę? Ja kiej praw dy po da nej przez Cran me ra nie wzru sze nie bro -
ni li i co dzię ki te mu mo gli uczy nić? Jak jest to po ka za ne w imio nach
Elia saf i Deu el?

(44) Co mia ło miej sce jesz cze w cza sie dzia ła nia ru chu Cran me -
ra? Ja kie trzy rze czy w pa pie żu bar dzo nie po do ba ły się Hen ry ko wi?
Co do pro wa dzi ło do po wa żne go spo ru z pa pie żem? Kim prak tycz -
nie uczy nił sie bie Hen ryk i ja kie by ło w tym wzglę dzie sta no wi sko
Cran me ra? Dla cze go nie mo żna obar czać pro te stan ty zmu za zło po -
peł nia ne przez Hen ry ka? W ja ki spo sób Hen ryk przy słu żył się jed -
nak pro te stan ty zmo wi?

(45) Co Pa weł III przy go to wał w ro ku 1535 i dla cze go zwle kał
z tym aż do ro ku 1538? Ja kie by ło sta no wi sko w tej spra wie Paw ła III,
gdy jesz cze był kar dy na łem? Na czym po le ga ła hi po kry zja je go po -
stę po wa nia ja ko pa pie ża?

(46) Ile pa ra gra fów li czy ła ta bul la i ja kie by ły jej głów ne punk ty?
(47) Co wy ró żnia ło tę bul lę spo śród in nych pa pie skich bul li

i na czym to po le ga ło? O czym po win na prze ko nać ka żde go już sa -
ma lek tu ra tej bul li? O ja kich dwóch rze czach zwią za nych z pa pie -
stwem po win ni śmy pa mię tać? Ja ka by ła re ak cja Hen ry ka na ogło sze -
nie tej bul li przez pa pie ża? Ja kie sta no wi sko za ję li wo bec bul li Cran -
mer i je go to wa rzy sze? Do pie ro kie dy pa pie scy le ga ci i przed sta wi -
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cie le po now nie po ja wi li się w An glii i jak do te go do szło? Co twier -
dzi ła „krwa wa Ma ria” i jak to uza sad nia ła?

(48) Co by ło mi są an ty ty picz ne go Elia sa fa? – wy mień obiek ty je -
go kry ty ki i po peł nia ne przez nich zło, na pra wia ne przez an ty ty picz -
ne go Elia sa fa.

(49) Co bę dzie po moc ne dla zro zu mie nia cza szy an ty ty picz ne go
Elia sa fa? Czym ce cho wa ła się Elżbie ta ja ko kró lo wa i ja ko ko bie ta? Ja kich
mia ła współ pra cow ni ków? Ja ką sy tu ację po li tycz ną za sta ła przy obej mo -
wa niu tro nu An glii? Cze go i dla cze go bar dzo po trze bo wa ła po ob ję ciu
wła dzy? Ja ką pro wa dzi ła po li ty kę wo bec pa pie stwa? Ja ki był jej pierw -
szy krok usta wo daw czy? Co w ten spo sób osią gnę ła i cze go żą da ła
od kle ru? Na czym po le ga ły wpro wa dza ne przez nią zmia ny na po lu re -
li gij nym? Do cze go nie zmu sza ła, a do cze go zmu sza ła ka to li ków? Czym
jej po stę po wa nie wo bec wie rzą cych ina czej ró żni ło się od po stę po wa -
nia Ma rii? Ja kie by ły efek ty spra wo wa nia przez nią rzą dów?

(50) O co wie lo krot nie pa pie że za bie ga li i jak ona przyj mo wa ła
ich za bie gi? Jak po stę po wa ła w in te re sie swych umi ło wa nych pod -
da nych? Ja ki był sto su nek lu du do niej? Co łą czy ją z Al fre dem Wiel -
kim? Co mo żna po wie dzieć o okre sie spra wo wa nia przez nią rzą -
dów? Co i w ja ki spo sób uda wa ło się jej czy nić nie mal przez 12 lat?

(51) Ja ka pa pie ska bul la zo sta ła ogło szo na w ro ku 1570? – po daj
stresz cze nie jej po szcze gól nych roz dzia łów.

(52) Ja ka by ła re ak cja par la men tu an giel skie go na ogło sze nie tej
bul li? Ja ką po sta wę przy ję li nie któ rzy z jej ka to lic kich pod da nych, ci
spi sku ją cy z Ma rią oraz nie któ rzy je zu ici? Co ich z te go po wo du spo -
tka ło i jak in ter pre to wał to Rzym? Jak mo żna oba lić pa pie skie twier dze -
nie o prze śla do wa niach re li gij nych – czy zgi nę li oni za swą re li gię czy
z in ne go po wo du? Cze go do wo dzi tłu ma cze nie Rzy mu? Co i z ja kie -
go po wo du uczy ni ło spo re gro no ka to li ków i ja kie by ły te go efek ty?

(53) Jak dłu go ka to lic cy mo nar cho wie zwle ka li z in wa zją na An -
glię i co skło ni ło pa pie ża do na le ga nia, by w koń cu to uczy ni li? Kto
zgo dził się pod jąć to przed się wzię cie i jak wy glą da ły przy go to wa nia?
Jak za re ago wa li na to An gli cy? Co uczy nił pa pież jesz cze w trak cie
przy go to wań do in wa zji? O co mo dlo no się w ka to lic kich ko ścio łach
ca łej Eu ro py i ja kie przy nio sło to efek ty? Po rów naj stan flo ty an giel -
skiej z hisz pań ską. Opisz prze bieg mor skiej bi twy mię dzy An glią
a Hisz pa nią w ro ku 1588. Opisz upo ka rza ją cą po ra żkę Hisz pa nów
oraz wy co fy wa nie się przez nich z bi twy. Opisz wy da rze nia ma ją ce
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miej sce nie da le ko Bo ulo gne, Fran cja. W ja ki spo sób Hisz pa nie wra -
ca li do do mu i dla cze go – w ja kim sta nie do tar li do Hisz pa nii? Ko mu
An glia przy pi sa ła to zwy cię stwo i co z tej oka zji uczy ni ła?

(54) Co zo sta ło po wtó rzo ne kil ka lat póź niej i ja ki był te go osta -
tecz ny re zul tat? Ja kie in ne spi ski po dej mo wa ło pa pie stwo? Jak na le -
ży oce nić po stę po wa nie pa pie stwa w kon tek ście Rzym. 13:1-6? W ja -
kich oko licz no ściach an ty ty picz ny Elia saf ofia ro wał swą cza szę? Cze -
go pró bo wa li do wo dzić teo lo go wie Rzy mu i jak an ty ty picz ny Elia saf
po dej mo wał ich ar gu men ty? Wy mień trzech naj zdol niej szych przed -
sta wi cie li Elia sa fa – ja ka by ła głów na ksią żka prze ciw ko pa pie stwu?
Na ja kiej pod sta wie an ty ty picz ny Elia saf oba lał twier dze nia pa pie -
stwa? – wy mień sie dem rosz czeń te go dru gie go.

(55) Co an ty ty picz ny Elia saf przy zna wał od no śnie pry ma tu Pio -
tra? Ja kich sied miu ar gu men tów uży wał do oba le nia pa pie skich
twier dzeń o su pre ma cji i ju rys dyk cji Pio tra nad po zo sta ły mi Apo sto -
ła mi i Ko ścio łem? W ja ki spo sób oba lał po zo sta łych sześć twier dzeń
na te mat pa pie skiej su pre ma cji w Ko ście le?

(56) Ja ki in ny ro dzaj su pre ma cji pa pie skiej an ty ty picz ny Elia saf
oba lał i w ja ki spo sób to czy nił? – wy mień ko lej ne ar gu men ty. Cze -
go w ten spo sób do wo dził o oby dwu czę ściach pa pie skiej su pre ma -
cji? Na ja ką sprzecz ność wska zy wał, a ja ki do wód czer pał z na uk
i przy kła du Chry stu sa i Apo sto łów? 

(57) W ja ki spo sób ofia ro wał swo ją ły żkę? Co wy ka zy wał od no śnie
ty ra nii w pań stwie – kie dy lud Bo ży po wi nien, a kie dy nie po wi nien
oka zy wać po słu szeń stwa pra wom rzą dzą cym? Ja kie ła ski roz wi ja ła ta -
ka dro ga po słu szeń stwa? Ja ką ko rzyść z ich dro gi po słu szeń stwa mo -
gli od nieść in ni? Gdzie do ko nał w tym szcze gól nie wie le do bre go? 
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ROZ DZIAŁ VI

OFIA RY KSIĄ ŻĄT WIE KU EWAN GE LII (cd.)
4 Moj. 7: 48 - 65

OFIA RY AN TY TY PICZ NE GO ELI SZA MY – OFIA RY AN TY TY PICZ NE GO GAM LIE -

LA – OFIA RY AN TY TY PICZ NE GO ABI DA NA – PY TA NIA BE RE AŃ SKIE

PO OPI SIE ofiar po ko leń po po łu dnio wej stro nie przy byt ku,
4 Moj. 7 opi su je ofia ry ksią żąt trzech po ko leń po je go stro -

nie za chod niej. Trzy po ko le nia po za chod niej stro nie przy byt -
ku, two rzą ce obóz Efra ima, to Efra im, Ma nas ses i Be nia min.
Sztan dar te go obo zu, jak już za uwa ży li śmy, przed sta wia ją cy
Bo ską spra wie dli wość, praw do po dob nie miał za swój sym bol
wo łu lub ciel ca. Zau wa ży li śmy też, że Efra im jest ty pem Ko -
ścio ła lu te rań skie go, Ma nas ses – Ko ścio ła kon gre ga cjo nal ne go,
a Be nia min – ko ścio łów fa na tycz nych, szcze gól nie kwa krów.
Sza far ską dok try ną Ko ścio ła lu te rań skie go jest uspra wie dli -
wie nie z ła ski Bo ga przez wia rę w za słu gę Chry stu sa. Wią że się
więc ze spra wie dli wo ścią. Sza far ską dok try ną Ko ścio ła kon gre -
ga cjo nal ne go jest rów ność praw dla wszyst kich bra ci, wy ra żo -
na w rzą dze niu się zbo ru wszyst kich bra ci przez wszyst kich
bra ci i dla wszyst kich bra ci, co ta kże na le ży do spra wie dli wo -
ści. Sza far ską dok try ną sekt fa na tycz nych, tj. kwa krów, lu du
świę to ści itp., jest pra we ży cie w sto sun ku do Bo ga i czło wie ka,
w prze ci wień stwie do wszel kie go for ma li zmu, co rów nież jest
kwe stią spra wie dli wo ści. Wi dzi my więc że Bo ski przy miot
spra wie dli wo ści jest cen tral ną ideą sym bo licz nych po ko leń
po za chod niej stro nie an ty ty picz ne go Przy byt ku, tak jak trzy
od po wied nie ty picz ne po ko le nia wy da ją się mieć na swym
sztan da rze re pre zen ta cję wo łu lub ciel ca, sym bol spra wie dli -
wo ści (Ezech. 1; Obj. 4). 

(2) Wy ka za li śmy już w tym to mie, że w ob ra zie przy byt ku
Efra im przed sta wia Ko ściół lu te rań ski, a Efra imi ci – lu te ran.
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W ob ra zie Wie ku Ewan ge lii Ko ściół lu te rań ski i je go wy znaw -
cy są po ka za ni w sy nu Ja ku ba, Le wim, w związ ku ze spło dze -
niem go przez Ja ku ba i uro dze niem przez Leę. Po nie waż jed -
nak w ob ra zie przy byt ku Le wi ci zo sta li wzię ci ja ko świę te po -
ko le nie i po nie waż Jó zef i Be nia min, w związ ku ze spło dze -
niem ich przez Ja ku ba i uro dze niem przez Ra che lę, są ko lej no
uży wa ni ja ko typ ru chu i człon ków Ma lucz kie go Stad ka w cza -
sie Żni wa oraz ru chu i człon ków Wiel kiej Kom pa nii; i po nie -
waż dwaj sy no wie Jó ze fa otrzy ma li od dziel ne sta no wi ska po -
ko le nio we – w ob ra zie przy byt ku mu si my trak to wać lu te ran,
kon gre ga cjo na li stów i sek ty fa na tycz ne (nie obec ne w ob ra zie
sy nów Ja ku ba w trak cie ich spła dza nia i na ro dzin) ja ko an ty -
typ tych trzech po ko leń – dwóch po ko leń po tom ków Jó ze fa
oraz po ko le nia Be nia mi na. Efra im, naj wa żniej szy z tych trzech,
przed sta wia oczy wi ście Ko ściół lu te rań ski, zde cy do wa nie naj -
wa żniej szy z trzech roz wa ża nych obec nie de no mi na cji. Idea
ka płań stwa po świę co nych, ma ją ca wpływ na rzą dze nie się
zbo ru w ka żdej z tych trzech de no mi na cji, ta kże do wo dzi, iż
na le żą one do te go sa me go obo zu. Wy ższość Efra ima i Ma nas -
se sa nad Be nia mi nem skła nia nas do wnio sku, że przed sta wia -
ją oni Ko ścio ły lu te ran i kon gre ga cjo nal ny, na to miast ni ższość
Be nia mi na su ge ru je, że je go po ko le nie re pre zen tu je sek ty fa -
na tycz ne. W ten spo sób, dla ce lów Wie ku Ewan ge lii, har mo ni -
zu je my ró żni cę w an ty ty pie mię dzy sy na mi Ja ku ba przy ich
spła dza niu i na ro dze niu a po ko le nia mi wo kół przy byt ku.

(3) W pierw szej czę ści te go roz dzia łu na te mat ofiar ksią -
żąt Wie ku Ewan ge lii pra gnie my omó wić ofia ry księ cia an ty -
ty picz ne go Efra ima (4 Moj. 7:48-53) – wo dzów z utra cju szy ko -
ron Ko ścio ła lu te rań skie go. Ich ty pem jest Eli sza ma, syn Am -
mi hu da. Eli sza ma zna czy Bóg wy słu chu je. Imię to cha rak te ry zu -
je wo dzów z utra cju szy ko ron Ko ścio ła lu te rań skie go z te go
punk tu wi dze nia, że uspra wie dli wie nie z ła ski Bo ga przez
wia rę w za słu gę Chry stu sa gwa ran tu je przy chyl ne wy słu cha -
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nie przez Bo ga tych, któ rzy z ży wą, dzie cin ną uf no ścią w za -
słu gę Chry stu sa, umo żli wia ją cą ich przy ję cie, przy cho dzą
do Bo ga po prze ba cze nie grze chów i przy pi sa nie za słu gi Chry -
stu sa. Am mi hud zna czy mój lud jest ma je sta tem, tj. pe łen chwa ły.
Wy da je się to wska zy wać na wiel kie uzna nie, któ rym – we -
dług lu te rań skich wo dzów z utra cju szy ko ron – Bóg oraz ci bę -
dą cy w har mo nii z Nim ob da rza ją uspra wie dli wio nych z wia -
ry. Oto głów ni wo dzo wie z utra cju szy ko ron, współ dzia ła ją -
cy w wy pa cza niu w sek tę roz po czę te go przez Lu tra ru chu
Ma lucz kie go Stad ka i utrzy ma niu go ja ko ta kiej: Jo nas, Bu gen -
ha gen, Chem nitz, An dre ae, Ger hard, Ca lov, Qu en stedt i Hol -
laz. Cho ciaż uwa ża my Lu tra za ini cja to ra z Ma lucz kie go Stad -
ka, a Me lanch to na za je go współ pra cow ni ka z Ma lucz kie go
Stad ka w ru chu Ma lucz kie go Stad ka, któ ry zo stał na stęp nie
wy pa czo ny w Ko ściół lu te rań ski, mu si my uczci wie przy znać,
że – ja ko czę ści ośle pio ne go an ty ty picz ne go Sam so na – przy -
czy ni li się oni do wy pa cze nia te go ru chu w de no mi na cję lu -
te rań ską bar dziej niż kto kol wiek in ny, z wy jąt kiem pro te -
stanc kich ksią żąt Nie miec.

(4) Dok try ną, któ rą Bóg uczy nił szcze gól ną sza far ską na uką
Ko ścio ła lu te rań skie go, sto so wa ną i bro nio ną przez je go wo -
dzów z utra cju szy ko ron, jest uspra wie dli wie nie przez wia rę.
De fi niu jąc krót ko tę dok try nę w jej głów nych ele men tach, mo -
gli by śmy wy ra zić ją na stę pu ją co: uspra wie dli wie nie z ła ski Bo -
ga przez wia rę w za słu gę Chry stu sa. Dok try na ta mie ści w so -
bie kil ka ele men tów: (1) uspra wie dli wie nie ludz kiej isto ty nie
do ko nu je się przez do bre uczyn ki – ani we dług pra wa na tu ral -
ne go, ani Mo jże szo we go; uży wa jąc swych upa dłych zdol no ści,
spra wie dli wie po tę pio ny i nie do sko na ły czło wiek nie mo że
bo wiem po stę po wać bez grzesz nie i do sko na le – ani zgod nie
z pra wem na tu ral nym, ani Mo jże szo wym, a więc przez swe
wła sne uczyn ki nie mo że speł nić wy mo gów spra wie dli wo ści
(Rzym. 1:16-3:20; Gal. 2:16,21; 3:10-12); (2) Bóg w ła sce – nie za -
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słu żo nej – dał Swe go Sy na, by stał się ubła ga niem Bo skiej spra -
wie dli wo ści za grzech Ada ma oraz za grze chy wszyst kich po -
zo sta łych, wy ni ka ją ce z grze chu Ada ma (Rzym. 3:21-26; 4:25;
5:7-21; Gal. 4:4,5; Ja na 3:15,16; 1 Ja na 1:7-2:2; 4:10); (3) Chry stus
do bro wol nie od dał Sie bie na śmierć, by za spo ko ić Bo ską spra -
wie dli wość za ży cie ludz ko ści, oraz wy peł nił Za kon, by wy pra -
co wać dla czło wie ka spra wie dli wość (Mat. 20:28; 1 Tym. 2:5,6;
Rzym. 5:15-19; 1 Kor. 15:21,22; Gal. 3:13); (4) Bóg przez Sło wo
dar mo ofe ru je uspra wie dli wie nie po ku tu ją ce mu grzesz ni ko wi,
któ ry szcze rze wie rzy w Je go obiet ni cę, że z uwa gi na za słu gę
Je zu sa prze ba czy mu i uzna go za spra wie dli we go przez spra -
wie dli wość Chry stu sa (Łuk. 24:47; Dz.Ap. 3:19; 13:38,39; Rzym.
3:25,26); (5) po ku tu ją cy grzesz nik, któ ry szcze rze wie rzy w tę
obiet ni cę, dar mo do stę pu je prze ba cze nia i otrzy mu je przy pi -
sa ną spra wie dli wość Chry stu sa za swą wła sną (Rzym. 4:2-8. 22-
24; 10:4; 1 Kor. 1:30; Fi lip. 3:9); (6) uspra wie dli wie nie jest więc
ak tem Bo ga, nie na szym, i dla te go jest z Je go stro ny po czy ta -
ne, przy pi sa ne, a nie rze czy wi ście do ko ny wa ne przez nas
i w nas, tzn. nie uspra wie dli wia my sa mych sie bie, a na sze
uspra wie dli wie nie nie czy ni nas rze czy wi ście do sko na ły mi,
lecz je dy nie uzna je za ta kich (Rzym. 8:33; 4:5-8; 3:20,26; Gal.
2:16; 3:10-12,21,22; Fi lip. 3:9; 1 Ja na 1:7-2:2); oraz (7) w uspra wie -
dli wie niu wia ra przy pi sy wa na jest ja ko spra wie dli wość, po nie -
waż trzy ma się spra wie dli wo ści Chry stu sa ja ko swej wła snej,
co jest je dy nym wy mo giem dla uspra wie dli wie nia, żą da nym
przez Bo ga od po ku tu ją ce go grzesz ni ka (Rzym. 3:28; 4:3-5:1;
10:4,10; 1 Kor. 1:30; Gal. 2:16,17). Zgod nie z po wy ższy mi punk -
ta mi an ty ty picz ny Eli sza ma sto so wał i bro nił twier dzeń, że
Bóg jest źró dłem i spraw czą przy czy ną uspra wie dli wie nia, że
Chry stus jest je go za słu go wą przy czy ną, a wia ra – je go na rzę -
dziem. Jest to oczy wi ście praw dzi wa i bi blij na dok try na, a z po -
wo du swych ele men tów skła do wych jest jed ną z naj wa żniej -
szych dok tryn Bi blii. Sa ma jej isto ta spra wi ła, że gło szą cy ją
w cza sie re for ma cji Lu ter za dał pa pie stwu naj więk szy cios ze
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wszyst kich za da nych przez re for ma to rów. By uza sad nić to
twier dze nie, ko rzyst ne bę dzie dla nas przyj rze nie się kil ku
sto sow nym aspek tom pa pie stwa.

(5) Nie mo żna wła ści wie zro zu mieć pa pie stwa w je go or ga -
ni za cji, na ukach i prak ty kach bez roz po zna nia go ja ko an ty -
chry sta. Ja ko an ty chryst jest ono sfał szo wa niem przez sza ta -
na or ga ni za cji, na uk i prak tyk Chry stu sa. In ny mi sło wy, sza tan
sfał szo wał wszyst kie for my or ga ni za cji, na uk i prak tyk Chry stu -
sa. Mię dzy in ny mi sfał szo wał w pa pie stwie ca ły ty siąc let ni plan
pod nie sie nia czło wie ka, jak rów nież czas je go dzia ła nia, umiesz -
cza jąc go w Wie ku Ewan ge lii. Pi smo Świę te wy raź nie uczy, że
gdy w Ty siąc le ciu za słu ga Chry stu sa uwol ni świat od wy ro ku
Ada ma, przez słu żbę kla sy Chry stu sa ja ko Ka pła na, Kró la, Pro -
ro ka, Po śred ni ka, Ro dzi ców, Le ka rza i Sę dzie go, świat bę dzie
stop nio wo uzy ski wał rze czy wi ste – nie po czy ta ne – uspra wie -
dli wie nie, i to przez uczyn ki. Uczy ono też, że dla ce lów Wie -
ku Ewan ge lii uspra wie dli wie nie jest przez wia rę, nie za le żnie
od uczyn ków. Ta ka zmia na „cza sów i praw” przez pa pie stwo
po cią gnę ła za so bą mnó stwo błę dów, z któ rych wszyst kie
w więk szym lub mniej szym stop niu sta ły w sprzecz no ści
z uspra wie dli wie niem przez wia rę. Tak więc po gląd ka to li ków,
uspra wie dli wia ją cych sa mych sie bie przez uczyn ki i otrzy mu -
ją cych przez nie od pusz cze nie wi ny oraz ka ry za grzech, sam
w so bie jest sfał szo wa niem nie któ rych ty siąc let nich ofiar za wy -
stęp ki; jest też oczy wi ście błę dem z punk tu wi dze nia dzia ła ją -
ce go obec nie uspra wie dli wie nia z wia ry. Znie sie nie po tę pie nia
Ada mo we go dla świa ta w Ty siąc le ciu zo sta ło sfał szo wa ne
w chrzcie wod nym pa pie stwa, któ ry – jak się po da je – zno si
prze stęp stwo Ada ma i wy ni ka ją ce z nie go grze chy, po peł nio -
ne przed chrztem. Ty siąc let nia kla sa Chry stu sa ja ko Ka płan,
Król, Pro rok, Le karz, Ro dzi ce, Po śred nik i Sę dzia zo sta ła sfał szo -
wa na przez od no śne urzę dy pa pie stwa. Msza fał szu je ofia rę Ko -
ścio ła ja ko część ofia ry za grzech. Czy ściec jest sfał szo wa niem
chłost w Kró le stwie, bar dziej lub mniej oczysz cza ją cych złe po -
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stę po wa nie. Ko ściel na po ku ta jest sfał szo wa niem praw dzi wej
skru chy, wy zna nia i za dość uczy nie nia za zło w Ty siąc le ciu. Za -
kon ni cy i za kon ni ce są sfał szo wa niem Sta ro żyt nych i Mło do cia -
nych God nych Ty siąc le cia. Ich ślu by i asce tyzm są fał szer stwem
ślu bów po świę ce nia i sa mo za par cia God nych. Be aty fi ko wa ni są
fał szy wą Wiel ką Kom pa nią Ty siąc le cia, a ka no ni zo wa ni – ty -
siąc let nim Ma lucz kim Stad kiem. Tak zwa ne do bre uczyn ki pa -
pie skie go la ika tu – po sty, mo dli twy, piel grzym ki, jał mu żny,
ak ty do bro czyn no ści, dat ki itp. – po zo ru ją do bre uczyn ki kla sy
re sty tu cyj nej. Pa pie skie mo dli twy do świę tych fał szu ją mo dli -
twy re sty tu cjo ni stów do Ko ścio ła Ty siąc le cia, na to miast pa pie -
skie mo dli twy do Ma rii i Pio tra praw do po dob nie są imi ta cją
mo dlitw kie ro wa nych do dwóch osób – tych po pra wi cy i le wi -
cy na sze go Pa na. In ter wen cje pa pie skich świę tych są pod rób -
ką po śred nic twa świę tych Ty siąc le cia. Od pu sty sy mu lu ją prze -
ba cze nie sła bo ści i igno ran cji w Ty siąc le ciu. Bierz mo wa nie jest
na śla dow nic twem wzmac nia nia re sty tu cjo ni stów w Ty siąc le ciu.
Pa pie ska Wie cze rza Pań ska jest sfał szo wa niem ty siąc let niej Pa -
miąt ki sym bo lu śmier ci Chry stu sa i Ko ścio ła oraz udzie la nych
wte dy ko rzy ści. Wy świę ce nie fał szu je sta no wie nie ka pła nów
z po świę co nych Wie ku Ewan ge lii. Ostat nie na masz cze nie to
sfał szo wa nie ostat niej po mo cy, ja ka zo sta nie udzie lo na kla sie
re sty tu cyj nej przez Chry stu sa przed Ma łym Okre sem. Ce re mo -
nia za wie ra nia związ ku ma łżeń skie go mo że być imi ta cją po łą -
cze nia świa ta z kla są Chry stu sa (Iz. 62:5). Tra dy cja ja ko część re -
gu ły oraz źró dło wia ry i prak ty ki jest sfał szo wa niem ty siąc let -
nich ob ja wień na te mat wia ry i prak ty ki. Pa pie ski po gląd
na wia rę ja ko je dy nie prze ko na nie na śla du je wia rę Ty siąc le cia,
któ rej bę dzie to wa rzy szy ło wi dze nie. Pa pie skie uwiel bie nie dla
re li kwii, ob ra zów i po do bizn świę tych jest sfał szo wa niem czci
kla sy re sty tu cyj nej dla czy nów i cha rak te rów praw dzi wych
świę tych. Pa pie skie świę ta są pod rób ką do świad cza nia przez re -
sty tu cjo ni stów bło go sła wieństw zle wa nych przez kla sę Chry -
stu sa w ró żnych pa mięt nych czy nach. Gdy spoj rzy się na te ele -
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men ty pa pie skie go fał szer stwa, w mniej szym lub więk szym
stop niu mo żna za uwa żyć zwią zek mię dzy ni mi a pa pie ską dok -
try ną o uspra wie dli wie niu przez uczyn ki. Wszyst kie te rze czy
są bo wiem przed sta wia ne w pa pie stwie w ta ki spo sób, by pa -
pie ski la ikat uży wał ich do uzy ska nia od pusz cze nia grze chów
i wiecz ne go ży cia. Ca ła pa pie ska kon cep cja zba wie nia prze czy
za tem dok try nie uspra wie dli wie nia z wia ry. Je śli zwy cię ża
pierw sza, ta dru ga upa da. Je śli zwy cię ża dru ga, upa da ta pierw -
sza. Wi docz na jest tu Bo ska mą drość, któ ra przez na ukę
o uspra wie dli wie niu z wia ry roz po czę ła atak pro te stanc kiej re -
for ma cji na pa pie ską dro gę zba wie nia – uspra wie dli wie nie
przez uczyn ki.

(6) Człon kiem an ty ty picz ne go Ja ku ba, przez któ re go za po -
cząt ko wa ny zo stał ruch re for ma tor ski, ma ją cy za swą prze -
wod nią myśl dok try nę o uspra wie dli wie niu przez wia rę, był
Mar cin Lu ter, któ ry jed no cze śnie był bo ha te rem ca łej re for ma -
cji. Uro dził się w Eisle ben, w Sak so nii, księ stwie nie miec kim, 10
li sto pa da 1483 ro ku, a zmarł tam 18 lu te go 1546. Je go oj ciec po -
cząt ko wo był gór ni kiem, a na stęp nie ka mie nia rzem. Mło dy
Mar cin naj pierw kształ cił się w Mag de bur gu, a póź niej (1498-
1501) w Eise nach, gdzie śpie wem za ra biał na wy ży wie nie, co
by ło wów czas zwy cza jem bied nych stu den tów, a pa ni Ur szu -
la Cot ta oka za ła mu życz li wość, przyj mu jąc go do do mu. W ro -
ku 1501 wstą pił na uni wer sy tet w Er fur cie ja ko stu dent pra wa,
ukoń czył go w ro ku 1505 i za czął wy kła dać na tam tej szym
uni wer sy te cie. Te go sa me go ro ku, wbrew swym ro dzi com,
wstą pił do za ko nu au gu stia nów. W ro ku 1507 zo stał księ dzem,
a w na stęp nym – pro fe so rem fi lo zo fii na no wo utwo rzo nym
uni wer sy te cie w Wit ten ber dze, w Sak so nii. W ro ku 1510 od -
wie dził Rzym w spra wach swe go za ko nu. W ro ku 1512 zo stał
dok to rem Pi sma Świę te go, co da wa ło mu pra wo do wy kła da -
nia i pi sa nia na te mat Bi blii w ca łym chrze ści jań stwie. Od tej
po ry wy kła dał na te mat Bi blii na uni wer sy te cie. 31 paź dzier ni -
ka 1517 ro ku na drzwiach ko ścio ła zam ko we go w Wit ten ber -
dze przy bił swo ich 95 tez, ja ko pro test prze ciw ko ha nieb ne mu
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han dlo wi od pu sta mi przez Tet zla. Wzbu dzi ły one ogrom ną
sen sa cję w ca łym chrze ści jań stwie i za po cząt ko wa ły re for ma -
cję. Zo sta ły po tę pio ne przez pa pie stwo ja ko he re tyc kie. W ro -
ku 1519 pro wa dził de ba tę z dr. Ec kiem, obroń cą Rzy mu, na te -
mat władz pa pie stwa, a w ro ku 1520 opu bli ko wał dwa dzie ła,
któ re spo wo do wa ły znacz ny po stęp re for ma cji: (1) „Pi smo
do chrze ści jań skiej szlach ty na ro du nie miec kie go” oraz (2) „Ba -
bi loń ska nie wo la Ko ścio ła”. Ta dru ga pu bli ka cja spo tka ła się
z kró lew ską re pli ką Hen ry ka VIII, na któ rą Lu ter udzie lił dru -
zgo cą cej od po wie dzi. W ro ku 1520 od po wie dział na pa pie ską
bul lę o eks ko mu ni ce spa le niem jej wraz z eg zem pla rzem pra -
wa ka no ni cze go przed gro nem wy kła dow ców i stu den tów
uni wer sy te tu oraz wszyst ki mi oby wa te la mi Wit ten ber gi, ogła -
sza jąc pa pie stwo ja ko an ty chry sta oraz po rzu ca jąc je i je go
spra wę. We zwa ny do sta wie nia się na sej mie w Wor ma cji, by
od po wia dać przed ce sa rzem oraz ksią żę ta mi ce sar stwa, w dłu -
gim prze mó wie niu w kwiet niu 1521 przed sta wił bar dzo po kor -
ną, ja sną i bo ha ter ską obro nę swych dok tryn, koń cząc pa mięt -
ny mi sło wa mi: „Na tym sto ję i nie mo gę ina czej. Tak mi do po -
móż Bóg! Amen!” Te raz – wy klę ty przez pa pie ża he re tyk –
zo stał wy ję ty spod pra wa przez ce sa rza. Po opusz cze niu Wor -
ma cji w wy ni ku po ro zu mie nia, w któ rym uczest ni czył, po zor -
nie zo stał poj ma ny przez pew nych prze bra nych ry ce rzy i za -
bra ny do Wart bur ga, gdzie ze spo ra dycz ny mi prze rwa mi prze -
by wał aż do mar ca 1522. Prze tłu ma czył tu taj na ję zyk nie miec -
ki No wy Te sta ment z ory gi nal nej gre ki.

(7) Gdy by Lu ter zgi nął w Wart bur gu, nie po zo stał by ża den
cień na je go re for ma tor skim dzie le. Do szedł on jed nak tam
do wnio sku, że je go re for ma tor ski ruch zo sta nie zdła wio ny, je -
śli nie sto wa rzy szy się z za przy jaź nio ny mi ksią żę ta mi i sta na -
mi ce sar stwa. Od tej po ry w co raz więk szym stop niu za czął sta -
wać się nie wol ni kiem pro te stanc kiej ary sto kra cji, ja ko część
ośle pio ne go an ty ty picz ne go Sam so na, mie lą ce go mą kę dla an -
ty ty picz nych Fi li sty nów – sek cia rzy. Od tej po ry Lu ter stał się
zde cy do wa nie bar dziej kon ser wa tyw ny i prze kre ślił wie le lo -
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gicz nych wnio sków wy pły wa ją cych z je go za sad, czy niąc to
w in te re sie sek ciar skiej or ga ni za cji, ja ka wkrót ce mia ła po -
wstać, na zwa na od nie go, wbrew je go wo li, Ko ścio łem lu te rań -
skim. Z wy jąt kiem wład ców, bar dziej niż wszy scy po zo sta li
przy czy nił się do za mia ny w sek tę szla chet ne go re for ma tor -
skie go ru chu, ja ki za ini cjo wał. Po mi mo swych wad po zo sta je
on zde cy do wa nym bo ha te rem nie zwy kłe go dra ma tu zwa ne -
go re for ma cją. Obok wad zdo bi ły go też bar dzo licz ne szla chet -
ne ce chy naj wy ższej kla sy. Łą czył wznio słą wia rę i od wa gę
z głę bo ką po ko rą i pro sto tą. Je go wspa nia ło myśl ność i nie -
zwra ca nie uwa gi na sie bie by ły w nim rów nie wiel kie, jak sil -
ne by ły je go to wa rzy skość i lo jal ność. Je go wy jąt ko wej sta -
now czo ści i agre syw no ści do rów ny wa ły nie zwy kła mi łość
i duch prze ba cze nia. Je go ce chy umy sło we, mo ral ne i re li gij ne
oraz zdol no ści prak tycz ne w uzy ski wa niu wspa nia łych re zul -
ta tów ze swych wy sił ków uczy ni ły go ge niu szem naj wy ższej
kla sy, umiesz cza jąc go w ści słym gro nie dwu dzie stu naj więk -
szych lu dzi, ja cy kie dy kol wiek ży li. Je go re ak cyj ny i sek ciar ski
duch po cząw szy od ro ku 1522 czę sto bu dził w na szym umy śle
py ta nie, czy utrzy mał on miej sce w Ma lucz kim Stad ku.
Na pod sta wie ty pu Sam so na oraz fak tu, że nie sprze ci wił się
praw dom, ja kie do strzegł, wie rzy my, że je utrzy mał. Mie li -
śmy jed nak oba wy, gdy bra li śmy pod uwa gę to, że za mie nił
w sek tę swój re for ma tor ski ruch, brał udział w łą cze niu Ko ścio -
ła i pań stwa, zwal czał praw dę Zwin glie go na te mat Wie cze rzy
Pań skiej, praw dę Hub ma ie ra na te mat chrztu je dy nie do ro -
słych oraz praw dę Ser we ta na te mat jed no ści Bo ga, two rząc
prze ciw ko tym praw dom prze ró żne błę dy. Nie mo żna jed nak
te go na zwać bun tem prze ciw ko tym dok try nom, po nie waż
ni gdy nie znał praw dy na ich te mat. Nie wąt pli wie po zo stał
wier ny wiel kiej praw dzie po wie rzo nej mu do wy ja śnie nia,
sto so wa nia i obro ny. Czy nił to zde cy do wa nie bar dziej umie jęt -
nie i sku tecz nie niż ja ki kol wiek in ny re for ma tor w sto sun ku
do swej szcze gól nej sza far skiej praw dy. Jest też je dy nym re for -
ma to rem, któ re mu uda ło się wy wrzeć wpływ przez swą sza -
far ską praw dę na in ne ru chy i ko ścio ły re for ma cyj ne. Po zo sta -
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je więc naj bar dziej uni wer sal nym z re for ma to rów, a wszyst kie
pro te stanc kie sek ty da ją mu pierw sze miej sce wśród re for ma -
to rów. Cał ko wi cie zga dza my się, że je go wy so ka po zy cja na -
le ży mu się z punk tu wi dze nia cech umy sło wych, mo ral nych
i re li gij nych, a ta kże prak tycz ne go ge niu szu.

(8) Nie bę dzie my śle dzić ży cia Lu tra po je go po wro cie
z Wart bur ga do Wit ten ber gii, jak uczy ni li śmy to przed tym po -
wro tem. Dla zro zu mie nia na sze go te ma tu po moc ne bę dzie
jed nak po ka za nie, w ja ki spo sób Lu ter zo stał do pro wa dzo ny
do zro zu mie nia i uży wa nia dok try ny o uspra wie dli wie niu
przez wia rę. Z jed nej stro ny, dzie dzicz nie i przez roz wój po -
sia dał bar dzo czu łe su mie nie, któ re po tę pia ło naj mniej szą do -
strze żo ną nie do sko na łość w je go uspo so bie niu, my ślach, mo -
ty wach, sło wach lub czy nach. Z dru giej stro ny, po sia dał naj -
głęb sze pra gnie nie po ko ju z Bo giem oraz od czu cia Je go apro -
ba ty i spo łecz no ści. W ze tknię ciu z le ga li stycz nym du chem
Rzy mu oba wiał się więc i lę kał Bo ga ja ko wro gie go i mści we -
go Sę dzie go, któ re go w ja kiś spo sób mu si ubła gać. Je go Ko ściół
wska zy wał na sa kra men ty i do bre uczyn ki, po par te wsta wien -
nic twem świę tych, ja ko środ ki uzy ska nia po ko ju z Bo giem,
skła nia jąc go do po glą du, że naj lep szym spo so bem osią gnię cia
te go bę dą za słu gi klasz tor ne go ży cia. Dla te go po mi mo sprze -
ci wu ro dzi ców zo stał mni chem, ma jąc na dzie ję uzy skać upra -
gnio ny po kój z Bo giem po przez „do bre uczyn ki” za ko nu au -
gu stia nów. Z te go po wo du po ścił, aż bar dzo schudł i stał się
na wpół in wa li dą. Czę sto, w udrę ce, ca łą noc mo dlił się o upra -
gnio ny po kój. By osią gnąć swój cel, wy ko ny wał dla swych
współ bra ci mni chów naj bar dziej słu żeb ne pra ce. W tej sa mej
na dziei cho dził od do mu do do mu, że brząc dla swe go za ko nu.
Ma jąc na uwa dze ten sam cel, sto so wał ry go ry stycz ne po ku ty.
Mógł więc zgod nie z praw dą po wie dzieć o so bie: „Je śli kie dy -
kol wiek był ja kiś po bo żny mnich, by łem nim ja”. W ten spo sób
nie zna lazł jed nak żad ne go po ko ju. Je go we wnętrz ny mo ni tor
za wsze coś za rzu cał je go naj lep szym wy sił kom i uczyn kom.
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My ślał so bie, że je śli on, nie do sko na ły, po tra fi do strzec w so -
bie rze czy god ne po tę pie nia, o ile bar dziej po tra fi to Bóg. Je go
wzru sza ją ce wes tchnie nia, ję ki i wo ła nia o Bo ską apro ba tę by -
ły ze współ czu ciem wy słu chi wa ne przez je go współ bra ci,
z któ rych je den pró bo wał po cie szyć i uspo ko ić go sło wa mi:
„Bra cie Mar ci nie, czy nie wie rzysz sło wom na sze go cre do:„wie -
rzę w … od pusz cze nie grze chów”?” Ta kie zma ga nia Lu tra
trwa ły przez wie le lat, po nie waż je go Ko ściół, ze swy mi „sa kra -
men ta mi i do bry mi uczyn ka mi”, nie był w sta nie przy nieść
mu po ko ju.

(9) W od po wied nim cza sie, po przez dok try nę o uspra wie -
dli wie niu z wia ry, Bóg zmi ło wał się jed nak nad tym głę bo ko
zroz pa czo nym za kon ni kiem. Ba da nie przez nie go Pi sma Świę -
te go skła nia ło go do bar dzo głę bo kich me dy ta cji, czę sto
nad sło wa mi Pa na z wer se tów: „spra wie dli wy z wia ry żyć bę -
dzie [uzy ska ży cie]” (Gal. 3:11), a ta kże: „spra wie dli wość Bo -
ża [spra wie dli wość, ja ką Bóg za pew nił dla czło wie ka w za słu -
dze Chry stu sa] bez za ko nu [nie za le żnie od uczyn ków za ko nu]
ob ja wio na jest … i to spra wie dli wość Bo ża przez wia rę [wier -
ność] Je zu sa Chry stu sa ku wszyst kim i na wszyst kich wie -
rzą cych; bo ró żni cy nie ma. Al bo wiem wszy scy zgrze szy li
i bra ku je im chwa ły [po do bień stwa cha rak te ru] Bo żej. I są
uspra wie dli wie ni dar mo z ła ski Je go przez od ku pie nie [wy -
zwo le nie] w Chry stu sie Je zu sie” (Rzym. 3:21-24). Stop nio wo,
ni czym świt, w je go ser cu za czę ło wscho dzić świa tło, aż w koń -
cu, ni czym blask słoń ca, na peł ni ło je go du szę po ko jem i ra do -
ścią. Te raz zro zu miał, że żad ne je go uczyn ki, któ re w naj lep -
szym ra zie by ły nie do sko na łe, nie mo gą za do wo lić spra wie dli -
wo ści Bo ga i w ten spo sób wpro wa dzić po ko ju mię dzy Bo giem
a nim. W Swej cu dow nej mi ło ści Bóg za pla no wał jed nak, by
śmierć i spra wie dli wość Chry stu sa za spo ko iły Bo ską spra wie -
dli wość za nie go, a by z te go sko rzy stać, mu siał je dy nie szcze -
rze wie rzyć, że z uwa gi na za słu gę Chry stu sa Bóg ła ska wie od -
pu ścił je go grze chy i uznał go za spra wie dli we go. Z ca łą si łą
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wiel kie go umy słu i ser ca Lu ter uchwy cił się te go ja ko praw dy
i na pod sta wie ta kiej wia ry otrzy mał upra gnio ny po kój z Bo -
giem, ja ko ist ny blask słoń ca z nie ba po ciem nej i burz li wej no -
cy udrę ki. Od tąd try um fo wał my ślą Pi sma: „Bę dąc uspra wie -
dli wie ni z wia ry, po kój ma my z Bo giem przez Pa na na sze go Je -
zu sa Chry stu sa” (Rzym. 5:1). Ta hi sto ria prze żyć Lu tra wska -
zu je, że do świad cze niem wła sne go ży cia do wiódł fał szy wo ści
pa pie skiej dro gi zba wie nia – „przez sa kra men ty i do bre uczyn -
ki”, a praw dzi wo ści Bo skiej dro gi do uspra wie dli wie nia – wia -
ry w ła skę Bo ga, ob ja wio ną w za słu dze Chry stu sa. Od tej po -
ry dok try na ta sta ła się ośrod kiem ży cia i na uk Lu tra. Gdy
więc w są siedz twie Wit ten ber gii po ja wił się Tet zel, sprze da jąc
swe od pu sty, ude rzył w uko cha ną dok try nę ser ca Lu tra. Wy -
ni kiem te go ude rze nia naj pierw by ło 95 tez, a póź niej pro te -
stanc ka re for ma cja. „W cu dow ny spo sób Stwór ca Pan wy peł -
nia pla ny Swe”. Ży cie i cha rak ter Lu tra są tak ści śle po wią za -
ne z uspra wie dli wie niem z wia ry, że gdy my śli my o dok try nie
uspra wie dli wie nia przez wia rę, w na tu ral ny spo sób my śli my
o nim. Naj lep szym omó wie niem tej dok try ny praw do po dob -
nie jest je go dru gi ko men tarz do Li stu do Ga la cjan.

(10) Za trzy maj my się na chwi lę i za sta nów my, w ja ki spo -
sób dok try na ta, jak praw dzi wa ma szy na do wy ry wa nia pnia -
ków, wy ko rze ni ła ca łe drze wo pa pie skie go błę du na te mat
uspra wie dli wie nia i spraw z nim zwią za nych. Za zwy czaj nikt
nie wy cią ga wszyst kich lo gicz nych wnio sków wy ni ka ją cych
z pew nych za sad, a na pew no nie od ra zu. Do ty czy ło to też Lu -
tra w związ ku z je go po glą dem na uspra wie dli wie nie. Oko ło
ro ku 1510 uzy skał on po kój dzię ki szcze rej wie rze w Bo ską
obiet ni cę ła ska we go od pusz cze nia przez wia rę w za słu gę
Chry stu sa. O ile wie my, nie wy cią gał on jed nak z te go żad nych
wnio sków prze ciw nych ja kiej kol wiek pa pie skiej dok try nie aż
do je sie ni ro ku 1517, kie dy do mi ni ka nin Tet zel za czął pu blicz -
nie sprze da wać od pu sty za grze chy w po bli żu Wit ten ber gii,
po okre ślo nej ce nie za sztu kę. W kon fe sjo na le Lu ter, któ ry na -
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le gał, by je go pe ni ten ci oka zy wa li skru chę przed Bo giem i wia -
rę w Chry stu sa ja ko wa run ki roz grze sze nia, do wie dział się, że
oso by, któ re się u nie go spo wia da ły, żą da ją roz grze sze nia bez
po ku ty i wia ry, wy łącz nie na pod sta wie za pła ce nia Tet zlo wi
za od pu sty. Na ta kiej pod sta wie Lu ter nie chciał da wać roz -
grze sze nia. Pa pie ski od pust to peł ne lub czę ścio we udzie le nie
od pusz cze nia grze chu i kar za nie go w tym ży ciu lub w czyść -
cu, na pod sta wie tak zwa ne go skarb ca za sług świę tych, zde po -
no wa nych u pa pie stwa. Pa pie ska teo ria mó wi, że świę ci wy -
pra co wa li wię cej za słu gi niż wy ma ga ło ich wła sne zba wie nie.
Ta nad wy żka za słu gi skła da się z te go, co pa pie że na zy wa ją
dzie ła mi do brych uczyn ków. Po śmier ci świę ci ci za pi su ją nad -
wy żkę tych uczyn ków Ko ścio ło wi, któ ry prze cho wu jąc je
w swym skarb cu, mo że udzie lać ich swym człon kom, któ rym
bra ku je wy star cza ją cej za słu gi na unik nię cie obec nych i czyść -
co wych kar. Od pu sty po wsta ły w cza sie kru cjat i by ły ofe ro wa -
ne tym, któ rzy chcie li wy ru szyć na kru cja tę prze ciw ko mu zuł -
ma nom. Po nie waż póź niej nie któ rzy nie mo gli wy ru szyć, wy -
naj mo wa li ko goś w za stęp stwie, i w ten spo sób uzy ski wa li po -
żą da ne od pu sty. Nie ba wem do szło do te go, że pie nią dze, któ -
re mia ły być za pła co ne za stęp cy, po wpła ce niu Ko ścio ło wi
przy no si ły ten sam re zul tat. Póź niej ró żne grze chy zo sta ły ska -
ta lo go wa ne po okre ślo nej ce nie za sztu kę, za le żnie od za mo -
żno ści tych, któ rzy pra gnę li od pu stów. W ten spo sób, z po wo -
du han dlu od pu sta mi, lu dzie wy ro bi li so bie po gląd (i zgod nie
z nim ży li), że mo gą grze szyć do wo li, je śli za pła cą za ten przy -
wi lej w po sta ci od pu stu. Czę sto ku po wa li od pust za grze chy,
któ rych po peł nie nie pla no wa li w przy szło ści. Tet zel sprze dał
ta ki od pust pew ne mu szlach ci co wi i sam oka zał się tym, prze -
ciw ko któ re mu czło wiek ten za mie rzał zgrze szyć w re wa nżu
za zło, wy rzą dzo ne mu przez Tet zla. Ma jąc ta ki za miar, ów
szlach cic za py tał, ile bę dzie kosz to wał od pust udzie la ją cy mu
od pusz cze nia za pla no wa ny akt fi zycz ne go zra nie nia i okra -
dze nia wro ga. Ce na Tet zla za sko czy ła szlach ci ca ja ko zbyt wy -
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so ka, więc za czął się tar go wać o jej ob ni że nie. W koń cu ob ni -
żo na ce na by ła do przy ję cia dla szlach ci ca, któ ry od szedł
od nie go po za pła ce niu i otrzy ma niu od pu stu, któ ry rze ko mo
da ro wał mu wi nę i ka rę za pla no wa ny przez nie go grzech. Ja -
kiś czas po tem na padł na Tet zla, do tkli wie go po bił i zra bo wał
za war tość je go skar bon ki. Tet zel od wo łał się do są du. Gdy
szlach cic po ka zał mu je go od pust i po wie dział, że to on był
wro giem, któ re go miał na my śli ku pu jąc ten od pust, Tet zel
nie mógł uzy skać żad ne go od szko do wa nia!

(11) Han del od pu sta mi jest ty po wy dla pa pie stwa i ob ja wia
pa pie skie ze psu cie, po dob nie jak wszyst ko in ne w tym sys te -
mie. Nic dziw ne go, że bez wstyd ne han dlo wa nie ni mi przez
Tet zla tak bar dzo zszo ko wa ło Lu tra i skło ni ło do na tych mia sto -
we go za kwe stio no wa nia te go han dlu. Póź niej, w wy ni ku lo -
gicz nej de duk cji pły ną cej z dok try ny o uspra wie dli wie niu
z wia ry, ca ła idea od pu stów sta ła się dla nie go od ra ża ją ca. Od -
rzu cił je cał ko wi cie, ja ko sprzecz ne z ła ska wym od pusz cze -
niem Bo ga po przez za słu gę Chry stu sa, otrzy my wa ną przez
wia rę. Gdy dr Eck bro nił od pu stów oraz ab so lut nej wła dzy pa -
pie ża ja ko po twier dzo nych przez tra dy cję i prze ciw nych
uspra wie dli wie niu z wia ry, Lu ter zo stał zmu szo ny do od rzu -
ce nia tra dy cji ja ko czę ści źró dła oraz re gu ły wia ry i prak ty ki
na ko rzyść Pi sma Świę te go, ja ko wy łącz ne go źró dła oraz re gu -
ły wia ry i prak ty ki. Wkrót ce dok try na o uspra wie dli wie niu
przez wia rę do pro wa dzi ła Lu tra do od rzu ce nia mszy, ja ko od -
ra ża ją cej dla za słu gi Chry stu sa, otrzy my wa nej wy łącz nie przez
wia rę. Pa pie stwo uczy bo wiem, że śmierć Chry stu sa przy kry -
wa tyl ko grzech pier wo rod ny oraz grze chy po peł nio ne
przed chrztem wod nym, na to miast msza usu wa wszyst kie
grze chy ży ją cych i umar łych, po peł nio ne po chrzcie. Uspra wie -
dli wie nie przez wia rę jed nym po cią gnię ciem, ni czym mio tła
znisz cze nia, oba li ło za tem ca łą struk tu rę mszy. Wy star czył tyl -
ko jesz cze je den lo gicz ny krok, by od rzu cić czy ściec: je śli bo -
wiem za słu ga Chry stu sa od pusz cza na sze wszyst kie grze chy
(1 Ja na 1:7), nie mo że być żad ne go czyść ca, gdzie od po ku to wy -
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wa ne by ły by grze chy wie rzą ce go. Za słu gi po szcze nia, mo dle -
nia się, piel grzy mek, kru cjat, po kut, ślu bów ce li ba tu, ubó stwa
i po słu szeń stwa du chow nym, da wa nie jał mu żny, fi nan so wa -
nie mszy, ko ścio łów i in nych pa pie skich pro jek tów itd., ja ko
środ ków uzy ska nia od pusz cze nia wi ny i ka ry za grzech, upa -
dły zu peł nie w ob li czu uspra wie dli wie nia przez wia rę w za słu -
gę Chry stu sa. Do pro wa dzi ło to Lu tra do od rzu ce nia ży cia
klasz tor ne go, a je go wła sne ma łżeń stwo, i to z by łą za kon ni cą,
prak tycz nie przy pie czę to wa ło ta kie od rzu ce nie. Uspra wie dli -
wie nie przez wia rę zu peł nie po grze ba ło po ję cie za słu gi świę -
te go ja ko nie zbęd nej dla wie rzą ce go, po nie waż do pro wa dzi ło
do od rzu ce nia idei, że świę ci wsta wia ją się za na mi i że my po -
win ni śmy się do nich mo dlić. W re zul ta cie ich re li kwie, ob raz -
ki i po są gi stra ci ły war tość dla wie rzą ce go, któ ry oce nia cha rak -
ter i uczyn ki praw dzi wych świę tych. Uspra wie dli wie nie przez
wia rę wkrót ce usu nę ło Ma ry ję Dzie wi cę z jej po zy cji kró lo wej
nie bios i spe cjal nej po śred nicz ki wie rzą cych w przy cho dze niu
do Bo ga i Chry stu sa. Usu nę ło po gląd o za dość uczy nie niu Bo -
skiej spra wie dli wo ści przez uczyn ki po kut ne. Skoń czy ło z ka -
płań stwem i hie rar chią pa pie ską w ich funk cji po śred ni cze nia
mię dzy Bo giem a po świę co nym wie rzą cym (któ ry sam jest ka -
pła nem) i słusz nie pod nio sło Chry stu sa ja ko je dy ne go ich Ka -
pła na wo bec Bo ga. Uspra wie dli wie nie przez wia rę znisz czy ło
pa pie ski sa kra men ta lizm, we dług któ re go sa mo ze wnętrz ne
uży cie sa kra men tów po dob no ma być prze kaź ni kiem ła ski.
Oba li ło też pa pie ski po gląd o Ko ście le oraz o Ko ście le rzym sko -
ka to lic kim ja ko tym praw dzi wym. Sło wem, ta jed na dok try -
na zni we czy ła ca łą pa pie ską in sty tu cję oraz jej me to dę uzy ska -
nia ży cia. Za iste, by ła ona na rzę dziem do wy ko rze nia nia pnia -
ków, wy ry wa jąc ca łe pa pie skie drze wo. Gdy wi dzi my ta ki re -
zul tat, za chwy ca nas stra te gicz na mą drość Bo ga, któ ra za da ła
pa pie stwu śmier tel ną ra nę czę ścią Mie cza Du cha, trak tu ją cą
o uspra wie dli wie niu przez wia rę.

(12) Cho ciaż Lu ter wy raź nie do strze gał wie le za ry sów
uspra wie dli wie nia z wia ry, by ły ta kie, któ rych nie wi dział. Nie
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ro zu miał ró żni cy mię dzy uspra wie dli wie niem tym cza so wym
a oży wio nym. Nic nie wie dział o uspra wie dli wie niu tym cza so -
wym. Nie zda wał so bie też spra wy z ro li uspra wie dli wie nia
z wia ry w Bo skim pla nie, ja ko kro ku przy go to wu ją ce go do wy -
so kie go po wo ła nia. Uwa żał bo wiem, że czy ni ło ono czło wie ka
ka pła nem, pod czas gdy mia ło to miej sce przy po świę ce niu
i spło dze niu z Du cha. Wie rzył, że upraw nia ono czło wie ka
do nie ba, pod czas gdy czy ni go ono god nym przy ję cia w wy -
so kim po wo ła niu, w któ rym wier ność przy go to wu je do nie ba.
Na cisk, ja ki kładł na uspra wie dli wie nie z wia ry nie za le żnie
od uczyn ków, ja ko upraw nia ją ce do nie ba, spra wił, że nie do -
ce niał on wer se tów uczą cych, że od nie sie nie zwy cię stwa i uzy -
ska nie nie biań skiej na gro dy przez po świę co nych za le ży
od wier ne go wy peł nia nia ich ślu bów po świę ce nia (Obj.
2:10,25,26; 3:21; 2 Pio tra 1:5-10). Nie po win ni śmy wi nić Lu tra
za te nie do cią gnię cia, po nie waż peł na praw da na te mat uspra -
wie dli wie nia z wia ry sta ła się na cza sie do pie ro w Żni wie,
a nikt nie jest w sta nie po dać praw dy, czę ścio wo czy w peł ni,
do pó ki nie sta nie się ona na cza sie. Chwal my ra czej Bo ga
za znacz ną mia rę świa tła, ja kie go udzie lił Lu tro wi. Gdy bo -
wiem we źmie my pod uwa gę głę bo ką pa pie ską ciem ność, ja ka
ota cza ła Lu tra tak sa mo jak in nych, po dzi wia my ilość ja sne go
świa tła, ja kie on do strze gał i gło sił.

(13) Jak stwier dzi li śmy po wy żej, za raz po swych wład cach
sam Lu ter był głów ną oso bą, któ ra za mie nia ła w sek tę szla chet -
ny ruch re for ma tor ski, ja ki Bóg przez nie go za po cząt ko wał.
Wra ca jąc w mar cu 1522 z Wart bur ga do Wit ten ber gii, uwa żał,
że mu si mieć po par cie wła dzy świec kiej, by utrzy mać i po -
więk szyć zdo by cze swe go re for ma tor skie go ru chu, osią gnię te
w kon flik cie z pa pie stwem. Naj pierw mu siał po ko nać fa na tycz -
ny i awan tur ni czy ruch w Wit ten ber dze, kie ro wa ny przez
Carl stad ta, jed ne go z je go ko le gów pro fe so rów, tak na praw dę
rek to ra te go uni wer sy te tu. Carl stadt uwa żał, że na le ży znisz -
czyć wszyst ko, co pa pie skie. Usu nął więc z ko ścio łów mszę, ła -
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ci nę w cza sie na bo żeństw, re li kwie, po są gi, ob ra zy, sza ty li tur -
gicz ne i ka żdy in ny pa pie ski sym bol. To wa rzy szy ło te mu spo -
ro nie po rząd ku i za mie szek. W Lu trze, wiel kim kon ser wa ty -
ście, ta kie po stę po wa nie bu dzi ło od ra zę. Wy je chał więc z Wart -
bur ga bez zgo dy swe go wład cy, by prze ciw sta wić się te mu fa -
na ty zmo wi. W ośmiu wy kła dach wy gła sza nych po jed nym
ka żde go dnia przed sta wił swe po glą dy na ten te mat, po zy skał
ca łą spo łecz ność i po ło żył kres roz ru chom. Spodo ba ło się to je -
go wład cy, Fry de ry ko wi Mą dre mu, któ ry sym pa ty zo wał z Lu -
trem. Je śli cho dzi o spra wę Lu tra, pró bo wał też jed nak po zo -
sta wać w do brych sto sun kach z pa pie żem i ce sa rzem. Lu ter
wciąż kon ty nu ował pra cę re for ma tor ską, lecz w o wie le bar -
dziej kon ser wa tyw ny spo sób niż przed wy jaz dem do Wor -
ma cji. W cią gu kil ku lat ode brał Rzy mo wi oko ło 90% Nie miec,
a ta kże zro bił wie le dla pro pa go wa nia re for ma cji w in nych
kra jach. By ob słu żyć sta le ro sną cą licz bę zwo len ni ków,
pod ogól nym kie run kiem swe go wład cy zor ga ni zo wał Ko ściół
lu te rań ski, da jąc mu je go po rzą dek na bo żeństw, śpiew ni ki,
ka te chizm, a przy współ pra cy Me lanch to na – je go ka płań stwo
i pierw sze cre do wy zna nio we. Ta kie po stę po wa nie i to, co
z nie go wy ni ka ło, do pro wa dzi ło go do licz nych spo rów z ty -
mi, któ rzy uczy li od mien nie od wy zna nia je go Ko ścio ła. Zaw -
sze uzna wał swe go wład cę ja ko naj wy ższe go urzęd ni ka swe -
go Ko ścio ła, któ ry ko rzy stał z je go rad i po par cia dla uzgod nio -
nej po li ty ki i na uk. Je go ak tyw ność pod wzglę dem li te rac kim,
epi sto lar nym, pro fe sor skim, wy gła sza nia ka zań, dusz pa ster -
skim, pod ró żni czym i spo łecz nym by ła ogrom na. Nie wie lu,
je śli kto kol wiek, kie dy kol wiek uczy ni ło wię cej w tym sa mym
okre sie, ja ki sta no wił czas je go dzia łal no ści re for ma tor skiej –
1517 do 1546, w su mie 28 lat i 3 1/2 mie sią ca. Był do słow nym nie -
wol ni kiem swej sek ty – pierw szym człon kiem du że go an ty ty -
picz ne go Sam so na, któ ry zo stał poj ma ny, któ re mu ode bra no
wła dze i któ ry zo stał ośle pio ny, i w ten spo sób zmu szo ny
do mie le nia zbo ża dla sek cia rzy – an ty ty picz nych Fi li sty nów.
Bar dzo umie jęt nie uczest ni czył w ostat nich trzech wy czy nach
du że go Sam so na przed poj ma niem, cze go ty pem są trzy wy -
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czy ny Sam so na tuż przed je go nie wo lą. Oba lił (1) no we ro dza -
je pa pie skich dok tryn; (2) no we ro dza je pa pie skich prak tyk
wpro wa dza ne, by prze ciw dzia łać re for ma cji; (3) pa pie skie ata -
ki na swe dok try ny. Po cząw szy od cza sów w Wart bur gu w co -
raz więk szym stop niu pra co wał jed nak dla an ty ty picz nych Fi -
li sty nów. Nie wo la ta w znacz nym stop niu jest od po wie dzial -
na za je go ro sną cą ner wo wość i nie to le ran cję w póź niej szych
la tach ży cia. Nie mal ka żda pla ma na je go skąd inąd god nym
uzna nia po stę po wa niu by ła wy ni kiem te go znie wo le nia. Chlu -
bi my się wol nym Lu trem; opła ku je my znie wo lo ne go Lu tra;
i ma my jak naj lep sze na dzie je dla od stęp cze go Lu tra, tzn. na -
dzie ję, że jest on w Ma lucz kim Stad ku. 

(14) Ple ja da uczo nych, ja kich Ko ściół lu te rań ski zgro ma dził
na swych uni wer sy te tach i w ko ścio łach w ce lu sto so wa nia
i obro ny swej sza far skiej praw dy – uspra wie dli wie nia przez
wia rę – jest przy naj mniej ta ka sa ma jak w ka żdym in nym Ko -
ście le. Wąt pi my na wet, czy w sze re gach ja kiej kol wiek in nej de -
no mi na cji, wśród sto su ją cych i bro nią cych swej od no śnej
praw dy sza far skiej, mo żna zna leźć rów nych Chem nit zo wi,
Ger har do wi i Ca lo vo wi, trzem naj zdol niej szym wo dzom
z utra cju szy ko ron Ko ścio ła lu te rań skie go. Lu te ra nie mó wią
o Mar ci nie Chem nit zu: „Gdy by nie przy szedł Mar cin [Chem -
nitz], Mar cin [Lu ter] nie ostał by się”. Zo sta ło to po wie dzia ne
przede wszyst kim z uwa gi na wiel kie dzie ło Chem nit za, „Zba -
da nie sy no du w Try den cie”, naj lep sze an ty ka to lic kie dzie ło
ca łe go pro te stan ty zmu, na pi sa ne ja ko po wstrzy ma nie kontr re -
for ma cyj ne go ru chu pro wa dzo ne go przez je zu itów. Bel lar mi -
ne, naj zdol niej szy z an ty pro te stanc kich pi sa rzy Rzy mu, od po -
wia da jąc na ogół ar gu men tów pro te stan tów, naj więk sze i naj -
lep sze swo je wy sił ki skie ro wał na oba le nie te go dzie ła Chem -
nit za, i za wiódł. Na pod sta wie ma łe go ob ra zu Wie ku Ewan ge -
lii wnio sku je my, że Chem nitz był człon kiem Ma lucz kie go Stad -
ka aż do wy da nia wy żej wspo mnia ne go dzie ła. Póź niej po -
świę cił swe wy sił ki na bu do wa nie sek ty wśród kon tro wer sji,
któ re do pro wa dzi ły do przy go to wa nia For mu ły Zgod no ści,
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ostat nie go z ogól nych wy znań wia ry Ko ścio ła lu te rań skie go,
głów nie dzie ła Chem nit za. Wy da je się, że w związ ku z tą dzia -
łal no ścią stra cił swą ko ro nę. Jan Ger hard jest naj zdol niej szym
ze wszyst kich lu te rań skich do gma ty ków i praw do po dob nie
naj zdol niej szym do gma ty kiem ca łe go chrze ści jań stwa. Chem -
nitz pi sał przed Bel lar mi nem, a Ger hard po nim. Gdy Ger hard
skoń czył z ar gu men ta mi Bel lar mi na, zna la zły się one na śmiet -
ni ku. Cho ciaż Chem nitz był płod nym pi sa rzem nie na pi sał
tak wie le jak Ger hard, na to miast Ca lov pi sał jesz cze wię cej niż
Ger hard. Wy da je się, że Ca lov nie mógł spo koj nie wy trzy mać
ro ku bez na pi sa nia i wy da nia ksią żki w for ma cie kwar to [for -
mat nie co więk szy od A4, ok. 25x35cm – przy pis tł.] przy naj -
mniej o ty siącu stro nach – księ gi wiel ko ści nie mal Peł ne go słow -
ni ka We bste ra! W po przed nim aka pi cie wy mie ni li śmy ta kże in -
nych lu te rań skich wo dzów z utra cju szy ko ron. Mo żna by po -
dać wie lu in nych, po nie waż po wszech nie uwa ża się, że Ko ściół
lu te rań ski jest Ko ścio łem teo lo gów. Ci wo dzo wie z utra cju szy
ko ron przy go to wa li kla sy ki na te mat uspra wie dli wie nia przez
wia rę, po nie waż by ło ono ich ulu bio ną dok try ną. Trak tat Ger -
har da na ten te mat w je go głów nym dzie le, Te ma ty teo lo gicz ne,
zaj mu je oko ło 500 stron for ma tu kwar to, dość ma łą czcion ką.
Sto so wa nie i po twier dza nie przez nie go tej dok try ny oraz oba -
la nie za rzu tów jest nad wy raz grun tow ne, osta tecz ne i peł ne.
Teo lo go wie ka to lic cy, któ rzy usi ło wa li wal czyć z tym dzie łem,
prze ko na li się, że pró bu ją ugryźć coś tward sze go niż dia ment.

(15) Ci wo dzo wie z utra cju szy ko ron ofia ro wa li przy tej
dok try nie swą mi sę – na pra wia nie złych cech i po stę po wa nia.
Wy ka zy wa li, że dok try na ta jest szcze gól nie przy sto so wa -
na do usu wa nia py chy, po nie waż po ka zu je, że upa dły czło -
wiek nie mo że zro bić ni cze go, by być god nym przy ję cia przez
Bo ga. Do wo dzi li, że w oczy wi sty spo sób na pra wia ona uspra -
wie dli wia nie sa me go sie bie, po nie waż po ka zu je, że na sza ca -
ła spra wie dli wość to brud ne szma ty. Grun tow nie do wo dzi li, że
na pra wia pew ność sie bie, po nie waż wska zu je, że nie ma my
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w so bie ni cze go, z po wo du cze go Bóg mógł by nas przy jąć.
Do bit nie wy ka zy wa li, że na pra wia ona ka żdą ludz ką pró bę sa -
mo po jed na nia i sa mo uspra wie dli wie nia, ja ko nie wła ści we wy -
my sły grzesz nych lu dzi, czy nią ce z Bo ga kłam cę w Je go Sło wie.
Uży wa li jej do na pra wia nia sa mo wy star czal no ści czło wie ka
w je go re la cji z Bo giem, po nie waż po ka zu je ona, że nikt nie jest
w sta nie od ku pić sie bie. Wy ko rzy sty wa li ją ta kże do wy ka zy -
wa nia głu po ty na dziei czło wie ka po kła da nej w je go zdol no ści
osta tecz ne go udo sko na le nia się przez roz wój ewo lu cyj ny, po -
nie waż wska zu je ona na ro sną cą de pra wa cję czło wie ka. Uży -
wa li jej do stro fo wa nia znie wa ża nia Chry stu sa przez za bie ga -
nie o wsta wien nic two i za słu gi świę tych w ce lu po jed na nia się
z Bo giem. Uży wa li jej ta kże do na pra wia nia po stę po wa nia,
któ re trak tu je Bo ga ja ko za twar dzia łe go po two ra, któ ry wy da -
je się znaj do wać przy jem ność w ka ra niu bez bo żnych. Sto so wa -
li ją do na pra wia nia aro gan cji kle ru, po da ją ce go się za po śred -
ni ka mię dzy Bo giem a wie rzą cym. Uży wa li jej do na pra wia nia
hie rar chicz no ści ja ko kon tro lu ją cej re la cję czło wie ka z Bo giem.
Wy ko rzy sty wa li ją do na pra wia nia nik czem no ści, któ ra go to -
wa by ła grze szyć, by mo gła ob fi to wać ła ska. Uży wa li jej do na -
pra wia nia nie do wiar stwa, któ re nie chcia ło uznać Bo skich
przed się wzięć dla do bra czło wie ka. Sto so wa li ją do na pra wia -
nia roz pa czy, w ja ką nie któ rzy z po wo du grze chu po pa da li.
Wy ko rzy sty wa li ją do na pra wia nia bra ku mi ło ści u nie któ rych
wo bec Bo ga, któ ry przy go to wał dla nich tak ła ska we wa run ki,
a ta kże do na pra wia nia tych, któ rzy gar dzi li sła by mi brać mi,
za któ rych Chry stus umarł i któ rzy zo sta li za szczy ce ni udzia -
łem w Je go przy pi sa nej spra wie dli wo ści. Wy ko rzy sty wa li ją
do na pra wia nia du cha bo jaź ni, oka zy wa ne go przez nie któ -
rych w sto sun ku do Bo ga z po wo du po czu cia wi ny, a ta kże du -
cha nie wdzięcz no ści, oka zy wa ne go Bo gu przez in nych, nie ce -
nią cych Je go do bro ci wo bec nich. Uży wa li jej do na pra wia nia
obo jęt no ści jed nych wo bec dru gich, któ rzy do świad czy li
uspra wie dli wie nia z wia ry. Wy ko rzy sty wa li jej ła ska wość
do na pra wia nia nie uprzej me go i chci we go du cha, prze ja wia -
ne go przez nie któ rych. Uży wa li jej do na pra wia nia du cha
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tych, któ rzy mi łu ją grzech. Wszech stron nie wy ko rzy sty wa li
więc tę dok try nę do na pra wia nia nie wła ści we go po stę po wa -
nia, a czy niąc to, ofia ro wa li swą an ty ty picz ną mi sę.

(16) Ofia ru jąc swą cza szę – oba la nie – wo dzo wie z utra cju -
szy ko ron Ko ścio ła lu te rań skie go mu sie li sta wić czo ła naj zdol -
niej szym i naj bar dziej wy ra fi no wa nym ata kom, na ja kie by ło
stać po le mi stów Rzy mu. Nie któ rzy z nich to lu dzie wiel kie go
ta len tu, wy kształ ce nia i sztu ki dia lek ty ki. Kar dy nał Bel lar mi ne
na po lu do gma ty ki, kar dy nał Ba ro nius na po lu hi sto rii Ko ścio -
ła oraz bi skup Bos su et na po lu zgrab ne go sty lu pi sa nia to głów -
ni orę dow ni cy Rzy mu, wśród któ rych zde cy do wa nie naj zdol -
niej szym był Bel lar mi ne. Praw do po dob nie ża den czło wiek nie
mógł by osią gnąć w obro nie złej spra wy, za któ rą mu siał orę do -
wać, ty le co Bel lar mi ne. W prze ci wień stwie do więk szo ści ka -
to lic kich po le mi stów ja sno, sze ro ko i zgod nie z praw dą przy -
to czył on wszyst kie pro te stanc kie ar gu men ty, a na stęp nie pró -
bo wał je oba lić. Ta uczci wa po sta wa by ła jed nym z dwóch po -
wo dów, któ re skło ni ły pa pie ża Syk stu sa VI do umiesz cze nia
naj więk sze go po le micz ne go dzie ła Bel lar mi na, je go Dys put,
na In dek sie Ksiąg Ocen zu ro wa nych z oba wy, że po da nie w ta -
kiej for mie ar gu men tów pro te stanc kich za szko dzi ka to lic kiej
spra wie. Póź niej dzie ło to zo sta ło zdję te z te go in dek su
i od wie ków jest uwa ża ne przez ka to li ków i pro te stan tów
za naj lep sze opra co wa nie an ty pro te stanc kie. Jest to czte ro to -
mo we dzie ło for ma tu kwar to. Fakt, że lu te ra nie błą dzi li w prze -
ko na niu, że uspra wie dli wie nie z wia ry otwie ra czło wie ko wi
nie bo oraz to, że nie ro zu mie li, iż wa run kiem zna le zie nia się
w nie bie jest wy peł nia nie wła sne go po świę ce nia – spra wa do -
brych uczyn ków – da ło po le mi stom Rzy mu pew ną prze wa gę,
któ rą w naj wy ższym stop niu wy ko rzy sta li prze ciw ko od no śne -
mu błęd ne mu po glą do wi lu te ran. Na to miast w te ma cie uspra -
wie dli wie nia przez sa mą wia rę, któ re do ty czy czło wie czeń -
stwa, nie no we go stwo rze nia, lu te ra nie po sia da li praw dę
i zwy cię sko oba la li ka żdy ar gu ment przy ta cza ny prze ciw ko
nie mu przez pa pie skich opo nen tów.
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(17) Gdy pa pi ści ar gu men to wa li, że uspra wie dli wie nie
ozna cza uczy nie nie ko goś do brym i że do ko nu je się przez do -
bre uczyn ki, an ty ty picz ny Eli sza ma od po wia dał, że w tej spra -
wie sło wo uspra wie dli wie nie su ge ru je sce nę w są dzie i jest uży -
wa ne w zna cze niu są do wym, a więc ozna cza ogło sze nie, po czy -
ta nie za do bre go, a nie uczy nie nie do brym (Przyp. 17:15; 2 Moj.
23:7; 5 Moj. 25:1; Iz. 5:23; Rzym. 4:3-8,11,22-24). Gdy pa pi ści do -
wo dzi li, że przez uczyn ki Za ko nu, przez któ re nikt nie jest
uspra wie dli wio ny, św. Pa weł miał na my śli pra wo ce re mo -
nial ne w od ró żnie niu od dzie się ciu przy ka zań, an ty ty picz ny
Eli sza ma od po wia dał, że pra wo ce re mo nial ne w je go ofia rach
ty picz nie uspra wie dli wia ło, a nie po tę pia ło. Do wo dził po nad -
to, że gdy św. Pa weł wy ka zy wał, że przez uczyn ki Za ko nu
czło wiek nie mo że być uspra wie dli wio ny, miał na my śli pra wo
mo ral ne – pra wo mi ło ści – przed sta wio ne w dzie się ciu przy ka -
za niach (Rzym. 7:5-8; 3:10-20; przy kła dy przy to czo nych tu taj
uczyn ków pod le ga ją dzie się ciu przy ka za niom, a nie pra wu
ce re mo nial ne mu). Gdy pa pi ści ar gu men to wa li, że sa mą isto tą
do brych uczyn ków jest uspra wie dli wie nie, an ty ty picz ny Eli -
sza ma od po wia dał: (1) że re li gij ne uczyn ki po gan – rze ko me
do bre uczyn ki – po bu dza ją gniew Bo ga i nie pro wa dzą
do uspra wie dli wie nia ich przez Nie go, lecz do po tę pie nia
(Rzym. 1:19-25,32); (2) że tak zwa ne ludz kie do bre uczyn ki no -
mi nal ne go lu du Bo że go nie pro wa dzą do uspra wie dli wie nia,
lecz dez apro ba ty ze stro ny Bo ga (Mat. 15:9; Iz. 1:12); (3) że ży -
cie nie uspra wie dli wio nych zgod ne z pra wem na tu ry nie uspra -
wie dli wia przed Bo giem, po nie waż jest nie do sko na łe (Rzym.
2:14,15; 3:9,19); oraz (4) że naj lep sze wy sił ki lu dzi pod za ko nem
nie zdo ła ły ich uspra wie dli wić (Mat. 5:20; Dz.Ap. 13:39; Rzym,
3:19,20; Gal. 3:10-12). Gdy pa pi ści twier dzi li, że Bóg nie dał by
Za ko nu ja ko środ ka uzy ska nia ży cia, gdy by czło wiek nie był
w sta nie go za cho wać, an ty ty picz ny Eli sza ma od po wia dał, że
sam Bóg po wie dział, że nie do sko na ły czło wiek nie mo że za -
cho wać do sko na łe go pra wa i uzy skać przez nie ży cia (Rzym.
3:19,20; 8:6-8; Gal. 3:10-12,21; Dz.Ap. 13:19), po nie waż do sko -
na łe pra wo jest peł ną mia rą zdol no ści do sko na łe go czło wie ka,
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a więc prze kra cza zdol ność ko goś nie do sko na łe go; że Bóg dał
Za kon z in nych po wo dów, a szcze gól nie po to, by czło wiek
mógł po znać grzech oraz swą nie zdol ność do zba wie nia sie bie
(Rzym. 3:20; 7:7-13), by od czuł po trze bę Zba wi cie la (Rzym.
7:15-24) oraz by za kon do pro wa dził go do Zba wi cie la (Gal.
3:24). Gdy pa pi ści za rzu ca li, że wia ra, któ rą oni de fi nio wa li ja -
ko prze ko na nie, nie mo że uspra wie dli wiać, an ty ty picz ny Eli -
sza ma do wo dził, że ich de fi ni cja wia ry jest fał szy wa, po nie waż
w Bi blii wia rą jest umy sło we oce nie nie i po le ga nie ser ca (Żyd.
11:1), do wo dząc, że we dług Bo ga ta ka wia ra rze czy wi ście
uspra wie dli wia (Rzym. 3:21-5:1). Gdy pa pi ści za rzu ca li, że spra -
wie dli wość jed ne go nie mo że uspra wie dli wiać in ne go, an ty ty -
picz ny Eli sza ma do wo dził, że jest to mo żli we (Rzym. 3:25-28;
4:3-8,11,22-24; 10:4; 1 Kor. 1:30; Fi lip. 3:9) i tak sa mo lo gicz ne jak
to, że grzech jed ne go mo że po tę pić in ne go (Rzym. 5:12-19;
1 Kor. 15:21,22). 

(18) Gdy pa pi ści prze ko ny wa li, że Bóg nie po zwo lił by Ko -
ścio ło wi po błą dzić na te mat uspra wie dli wie nia lub ja ki kol -
wiek in ny te mat, an ty ty picz ny Eli sza ma od po wia dał, że Bóg
ni gdy nie obie cał za cho wać od błę du na wet praw dzi we go Ko -
ścio ła, a cóż do pie ro Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go, lecz za po -
wie dział, że w wy ni ku ma ni pu la cji an ty chry sta Ko ściół rzym -
sko ka to lic ki miał po paść w du że błę dy (2 Tes. 2:4-11; Obj.13:1-
10; 17:3-6; 18:2-24; 19:2,3). Gdy pa pi ści cy to wa li wer se ty mó wią -
ce o ko niecz no ści czy nie nia do brych uczyn ków, je śli ktoś chce
uzy skać Kró le stwo, an ty ty picz ny Eli sza ma od po wia dał, że na -
le żą one do uświę ce nia, a nie uspra wie dli wie nia, co by ło praw -
dą, lecz nie wy ja śnia ło tych wer se tów w har mo nii z je go po glą -
dem, że uspra wie dli wie nie upraw nia do nie biań skie go dzie -
dzic twa nie za le żnie od do brych uczyn ków, któ re we dług nie -
go są wy ni kiem praw dzi wej wia ry uspra wie dli wia ją cej, a jed -
no cze śnie jej do wo dem. Cho ciaż od po wiedź ta bro ni ła słusz -
no ści uspra wie dli wie nia przez wia rę, nie bro ni ła ich po glą du,
że uspra wie dli wie nie z wia ry, któ re na le ży do czło wie czeń -
stwa, upraw nia do ob ję cia nie biań skie go dzie dzic twa, spra wy
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no we go stwo rze nia. Gdy pa pi ści twier dzi li, że za słu ga Chry -
stu sa nie zdo by wa dla nas w uspra wie dli wie niu za spo ko je nia
Bo skiej spra wie dli wo ści, a tym sa mym od pusz cze nia grze -
chów przez Bo ga, a je dy nie po bu dza do bro czyn ność, któ ra
czy ni nas spra wie dli wy mi, an ty ty picz ny Eli sza ma do wo dził, że
wzbu dza nie do bro czyn no ści na le ży do uświę ce nia, któ re na -
stę pu je po uspra wie dli wie niu (Rzym. 12:1,2; 6:7,3-16,13-22;
Gal.5:22-25; Efez. 5:9; Kol. 3:1,12-14), wy ka zu jąc, że za słu ga
Chry stu sa za spo ka ja Bo ską spra wie dli wość i w ten spo sób
za pew nia nam prze ba cze nie (Mat. 20:28; 1Tym. 2:5,6; 2 Kor.
5:18,19; Efez. 1:7; 2:13-16; Kol. 1:14,20-22; 2:14; Rzym. 3:22-
26; 4:6-8,25; 5:8-11; Żyd. 7:27; 9:11-15,22,24,26; 10:12,18,19;
13:12; 1 Ja na 1:7-2:2; 4:10). Gdy teo lo go wie ka to lic cy upar cie
twier dzi li, że na le ży przy jąć dok try nę ka to lic ką, ja ko po -
cho dzą cą od nie omyl ne go „prze wo du” Bo ga, an ty ty picz ny
Eli sza ma oświad czał, że po nie waż „prze wód” ten nie czer -
pie swej wo dy ze zbior ni ka praw dy – Bi blii – mu si ją czer -
pać z ba gna błę du, a więc nie mo że być „prze wo dem”, któ -
re go na uki są czy ste i po win ny być przyj mo wa ne (Gal. 1:6-
9; Iz. 8:20; Dz.Ap. 5:29; Ja na 17:17; 2 Tym. 3:15-17). Z tych
punk tów wi dze nia oraz ka żde go in ne go an ty ty picz ny Eli -
sza ma nie zbi cie oba lał ka żdy ar gu ment sta wia ny prze ciw ko
dok try nie uspra wie dli wie nia przez wia rę, i w ten spo sób
ofia ro wał an ty ty picz ną cza szę.

(19) Ofia ro wał też an ty ty picz ną ły żkę peł ną ka dzi dła – wy -
cho wy wa nie w spra wie dli wo ści. Uży wał tej dok try ny do za -
chę ca nia słu cha czy do od da nia Bo gu chwa ły za Je go ła skę dla
czło wie ka, a ta kże Chry stu so wi za Je go słu żbę dla czło wie ka.
Sto so wał ją do uka zy wa nia Bo skiej mą dro ści, spra wie dli wo ści,
mi ło ści i mo cy, i w ten spo sób sta rał się za chę cać słu cha czy
do wia ry, któ ra bez gra nicz nie ufa Bo gu; do na dziei, któ ra pra -
gnie i ocze ku je od Nie go bło go sła wieństw; do mi ło ści któ ra
dzię ku je i oce nia Go za do bro, któ re czy ni i któ rym jest; a ta kże
do po słu szeń stwa, któ re z ra do ścią słu ży Je mu ja ko te mu, któ -
ry za słu gu je na ich po słu szeń stwo. Wy ko rzy sty wał ją do po cie -
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sza nia zroz pa czo ne go, a wie rzą ce go grzesz ni ka. Sto so wał ją
do po bu dza nia sa mo kon tro li w po ku sach oraz cier pli wo ści
wśród prze szkód w do brym po stę po wa niu. Czy nił ją pod sta wą
za chę ca nia do po świę ce nia. Gło sił ją w ce lu wzmoc nie nia
chwiej nych i sła bych. Uka zy wał ją ja ko źró dło po ko ju z Bo giem
oraz ja ko po kój wia ry. Przed sta wiał ją ja ko źró dło i po bud kę
do ra do ści. Opie rał na niej na po mi na nie do prze ba cza nia rów -
nie chęt nie, jak prze ba cza Bóg. Uży wał jej do po bu dza nia ro dzi -
ców do więk szej życz li wo ści i nie skwa pli wo ści w sto sun ku
do swych dzie ci, szcze gól nie do tych krnąbr nych, jak rów nież
do za chę ca nia pra cu ją cych nad zba wie niem in nych do więk sze -
go współ czu cia. Czy nił z niej pod sta wę czę ste go za chę ca nia
do nie skwa pli wo ści i wy ro zu mia ło ści. By ła ona przez nie go wy -
ko rzy sty wa na do wpły wa nia na lu dzi w kie run ku więk szej mi -
ło ści do grzesz ni ków ja ko tych, któ rych Bóg mi łu je i za któ rych
umarł Chry stus, a tym sa mym do więk szych wy sił ków ewan ge -
li za cyj nych. Fakt, iż ozna cza ona nie zdol ność czło wie ka do uczy -
nie nia sie bie god nym przy ję cia przez Bo ga był wy ko rzy sty wa -
ny przez an ty ty picz ne go Eli sza mę do po bu dza nia je go słu cha -
czy do po ko ry. Uży wał jej, ja ko ob ja wia ją cej szczo drość Bo ga,
w for mie za chę ty do więk szej szczo dro ści wo bec in nych. Sto so -
wał ją ja ko za chę tę do prak ty ko wa nia spra wie dli wo ści, po nie -
waż czy ni ona czło wie ka bli ższym spra wie dli wo ści, ja ka zo sta -
ła mu przy pi sa na. Wy ko rzy sty wał ją do po bu dza nia do od wa -
gi w sto sun ku do lu dzi, po nie waż cie szą cy się uspra wie dli wie -
niem z wia ry po kła da ją ca łą uf ność w Bo gu. Sto so wał ją do do -
da wa nia od wa gi w ob li czu śmier ci, po nie waż za słu ga Chry stu -
sa w słusz nym cza sie uwol ni ich ze sta nu śmier ci. Uży wał jej
do po bu dza nia mi ło ści do bra ci, po dob nie po bło go sła wio nych
uspra wie dli wie niem. Wy ko rzy sty wał ją do wzbu dza nia nie na -
wi ści do grze chu, po nie waż był on przy czy ną śmier ci Pa na, któ -
re go ła ska tak wiel ce bło go sła wi. W ten spo sób sto so wał on tę
dok try nę ja ko sku tecz ne wy cho wa nie w spra wie dli wo ści.

(20) Dok try na ta da ła Ko ścio ło wi lu te rań skie mu od po wied -
nie dla nie go głów ne miej sce w obo zie po za chod niej stro nie
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an ty ty picz ne go Przy byt ku – stro nie spra wie dli wo ści. Dok try -
na o uspra wie dli wie niu z wia ry, bar dziej sku tecz nie niż
wszyst kie in ne na uki, jest bo wiem zgod na z Bo ską spra wie dli -
wo ścią, któ rą wy ja śnia i wy sła wia, oraz w nie zwy kły spo sób
ob ja wia Je go cu dow ną mą drość i mi łość. Ciesz my się, że wo -
dzo wie z utra cju szy ko ron Ko ścio ła lu te rań skie go tak umie jęt -
nie, wy trwa le i sku tecz nie przed sta wia li na pra wę złe go po stę -
po wa nia, oba la nie błę du i wy cho wy wa nie w spra wie dli wo ści
zwią za ne z pięk ną dok try ną uspra wie dli wie nia przez wia rę.

(21) Na stęp ną gru pą ofiar ksią żąt, ja ką ma my do roz wa że -
nia, są ofia ry kon gre ga cjo nal nych wo dzów z utra cju szy ko ron,
po ka za nych w ty pie przez Gam lie la, sy na Pe da su ra, księ cia
Ma nas se sa. Je go urząd jest po ka za ny w je go imie niu oraz imie -
niu je go oj ca. Sło wo Gam liel zna czy za pła ta Bo ga, co wska zu je
na fakt, że rzecz nik wła ści we go po rząd ku w rzą dze niu się zbo -
ru nie do sta nie na gro dy od kle ry ka li stów, lecz od Bo ga, a jed -
no cze śnie je go na uki bę dą Bo ską za pła tą – du cho wą ka rą – dla
kle ry ka li stów. Sło wo Pe da sur zna czy wy ba wi ciel jest ska łą – sil -
ny, co wska zu je na si łę bi blij nych ar gu men tów uży wa nych
przez kon gre ga cjo nal nych wo dzów z utra cju szy ko ron do wy -
zwo le nia świę tych z kle ry kal nej nie wo li do Bo skie go po rząd -
ku w rzą dze niu się zbo ru. Ba da jąc typ Ja ku ba spła dza ją ce go
swych sy nów, zwró ci li śmy uwa gę na fakt, że po nie waż Ma nas -
ses jest sy nem Jó ze fa, a nie Ja ku ba, Ko ściół kon gre ga cjo nal ny
nie jest re pre zen to wa ny przez kon kret ne go sy na Ja ku ba, lecz
wcho dzi w typ Ju dy, typ ko ścio łów kal wi ni stycz nych. Jest to
wła ści we, po nie waż z wy jąt kiem spo so bu rzą dze nia się zbo ru
kon gre ga cjo na li ści w swych dok try nach i prak ty kach są
na wskroś kal wi ni stycz ni. Po nad to, ich za sa da rzą dze nia się
zbo ru zo sta ła przy ję ta przez bap ty stów, uni ta rian, Chrze ści jan,
ad wen ty stów oraz przez spo re czę ści Ko ścio ła lu te rań skie go,
jak wy ka za li śmy to po wy żej. W ob ra zie przy byt ku Pan użył
jed nak Ma nas se sa ja ko ty pu Ko ścio ła kon gre ga cjo nal ne go.
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(22) Ko ściół jest zor ga ni zo wa ny. Zgod nie z bi blij nym
sym bo lem ludz kie go cia ła ja ko ilu stra cji je go or ga ni za cji,
ma my pra wo na zwać go or ga ni zmem. W tym or ga ni zmie
Pan Je zus jest Gło wą, a po zo sta li wier ni – Cia łem. Sym bol ten
jest jed nak o wie le bar dziej szcze gó ło wy, a ogól ny je go za rys
za wie ra się w krę go słu pie. Krę go słup skła da się z (1) sied miu
krę gów szyj nych, (2) dwu na stu grzbie to wych oraz (3) pię ciu
lę dźwio wych, jed nej ko ści krzy żo wej i jed nej ko ści ogo no -
wej. Ro zu mie my, że sie dem krę gów szyj nych, któ re łą czą
gło wę i cia ło, re pre zen tu je sied miu anio łów sied miu Ko ścio -
łów, sie dem ogniw łą czą cych Pa na z Ko ścio łem w je go sied -
miu okre sach. Ro zu mie my, że dwa na ście krę gów grzbie to -
wych oraz ich dwa na ście par że ber re pre zen tu je dwu na stu
Apo sto łów i dwa na ście po ko leń, z któ rych skła da się Ko -
ściół, a ka żde po ko le nie jest w Pa nu pro wa dzo ne przez Apo -
sto ła. Ro zu mie my, że pięć krę gów lę dźwio wych, jed na kość
krzy żo wa i jed na ogo no wa re pre zen tu ją Ko ściół w je go sied -
miu okre sach: pięć krę gów lę dźwio wych to Ko ściół w pię ciu
okre sach mię dzy dwo ma Żni wa mi; kość krzy żo wa – okres
efe ski; kość ogo no wa – okres la ody cej ski; na to miast pięć ele -
men tów jed nej ko ści krzy żo wej oraz jed nej ko ści ogo no wej
sym bo li zu ją to, że te dwa Ko ścio ły w du żej mie rze skła da ją
się z pię ciu grup po łą czo nych w jed ną, po wo ły wa nych
w pię ciu okre sach po wo ły wa nia Żni wa Ży dow skie go
i Ewan ge lii i do świad cza nych przez pięć prze sie wań Żni wa.
Pra we ra mię i rę ka re pre zen tu ją ko lej no człon ków Ko ścio ła
w ich zdol no ści wy ja śnia nia i bro nie nia praw dy oraz słu że -
nia w tym dzie le. Le we ra mię i rę ka re pre zen tu ją ko lej no
człon ków Chry stu sa w ich zdol no ści oba la nia błę du oraz
słu że nia w tym dzie le. Pra wa no ga i sto pa re pre zen tu ją ko -
lej no człon ków Ko ścio ła w ich zdol no ści i prak ty ko wa niu
pra we go ży cia. Le wa no ga i sto pa ko lej no re pre zen tu ją
człon ków Chry stu sa w ich zdol no ści i prak ty ko wa niu prze -
zwy cię ża nia złe go po stę po wa nia. Sto py trak to wa ne od dziel -
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nie od nóg ob ra zu ją ostat nich człon ków. Ta kie są uwa gi
ogól ne na te mat te go or ga ni zmu.

(23) Po zo sta wia jąc tę fi gu rę, mo gli by śmy po wie dzieć, że Je -
zus rzą dzi Ko ścio łem ja ko je go Mo nar cha, a do słu że nia Ko ścio -
ło wi uży wa na stę pu ją cych sług: (1) Apo sto łów, (2) pro ro ków,
(3) ewan ge li stów oraz (4) pa ste rzy, na uczy cie li. Słu dzy ci nie są
jed nak pa na mi Ko ścio ła po wszech ne go ani po szcze gól nych
zbo rów. Apo sto ło wie i pro ro cy nie są pa na mi Ko ścio ła po -
wszech ne go ani ko ścio łów lo kal nych [ko ścio ły lo kal ne na le ży
ro zu mieć ja ko lo kal ne zbo ry – przy pis tł.], tak jak ewan ge li ści nie
są pa na mi nie mow ląt, któ re spło dzi li, a pa ste rze, na uczy cie le
nie są pa na mi lo kal ne go ko ścio ła. Nie bę dąc pa na mi, bra cia ci
są słu ga mi Ko ścio ła: dwie pierw sze gru py – słu ga mi Ko ścio ła
po wszech ne go, na to miast gru pa trze cia – spło dzo nych przez
sie bie nie mow ląt, a czwar ta – ko ścio łów lo kal nych. Dwie
pierw sze gru py mo gą słu żyć ko ścio ło wi lo kal ne mu na je go
za pro sze nie. Pa ste rze, na uczy cie le są ogra ni cze ni w słu żbie
do ko ścio łów lo kal nych, na to miast ewan ge li ści pra cu ją w sto -
sun ku do osób na ze wnątrz, by przy pro wa dzać ich do Cia ła.
Tak więc wy łącz nie Pan Je zus jest Pa nem Ko ścio ła, Gło wą Cia -
ła, Ko ścio ła po wszech ne go, tak jak wy łącz nie On jest też Gło -
wą ko ścio łów lo kal nych. Z wy jąt kiem Apo sto łów i One go Słu -
gi, uży tych przez Nie go ja ko Je go szcze gól nych przed sta wi cie -
li w funk cji rzą dze nia, in nych przed sta wi cie li uży wa On do ce -
lów słu że nia, a nie rzą dze nia – za rów no w Ko ście le po wszech -
nym, jak i w ko ścio łach lo kal nych. Nie dał On Ko ścio ło wi po -
wszech ne mu nad zo ru nad ko ścio ła mi lo kal ny mi, tak jak żad -
ne mu ko ścio ło wi lo kal ne mu nie dał nad zo ru nad in ny mi ko -
ścio ła mi lo kal ny mi czy Ko ścio łem po wszech nym. Z wy jąt kiem
wy mie nio nych po wy żej trzy na stu osób, któ re po sia da ły pew -
ne nada ne wła dze rzą dze nia, pod zwierzch nic twem Chry stu -
sa, w Ko ście le po wszech nym, Je zus uczy nił ka żdy zbór wol -
nym od nad zo ru ja kie go kol wiek in ne go zbo ru, wol nym do kie -
ro wa nia pod Je go zwierzch nic twem swo imi wszyst ki mi spra -
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wa mi, zgod nie z ro zu mie niem przez nie go Je go wo li. Czy ni to
ka żdy zbór pa nią wła snych spraw, tak jak ro zu mie on wo lę Pa -
na. Czy ni to Chry stu sa mo nar chą ka żde go zbo ru w je go re la -
cji do Nie go, a ka żdy zbór czy ni de mo kra cją w od nie sie niu
do sa me go sie bie i in nych osób, zbo rów czy or ga ni za cji ko ściel -
nych. Zgod nie z po wy ższym Pan użył dwu na stu Apo sto łów
do wią za nia i roz wią zy wa nia dla wszyst kich zbo rów oraz Ko -
ścio ła po wszech ne go, a ta kże do pro wa dze nia pra cy wo bec Ko -
ścio ła po wszech ne go i pra cy te goż Ko ścio ła. One go Słu gi użył
do zin ter pre to wa nia wszyst kich tak zwią za nych i roz wią za -
nych spraw oraz do pro wa dze nia pra cy Ko ścio ła po wszech ne -
go i w sto sun ku do te goż Ko ścio ła. Czy ni li to oni w od po wied -
nich dla sie bie Żni wach, ja ko an ty ty picz ny Ele azar. Pan uży -
wa in nych szcze gól nie upo wa żnio nych sług do po da wa nia
po kar mu na cza sie, lecz nie do pro wa dze nia pra cy wo bec Ma -
lucz kie go Stad ka i pra cy Ma lucz kie go Stad ka, cho ciaż są oni
uży wa ni przez Nie go z od po wied nim upo wa żnie niem do pra -
cy wo bec uspra wie dli wio nych, Wiel kiej Kom pa nii i Mło do cia -
nych God nych.

(24) W dwóch po wy ższych aka pi tach po da li śmy krót ki opis
or ga ni za cji Ko ścio ła – po wszech ne go i lo kal ne go. Wy ja śni li śmy
też krót ko ustrój, rząd w zbo rze, prze wi dzia ny przez Bo ga dla
Ko ścio ła po wszech ne go oraz dla zbo rów lo kal nych. Czy niąc to,
po ru szy li śmy mię dzy in ny mi kwe stie sta no wią ce sza far ską dok -
try nę Ko ścio ła kon gre ga cjo nal ne go. Ta sza far ska dok try na mo -
że być okre ślo na w na stę pu ją cy spo sób: ka żdy zbór lu du Pa -
na pod zwierzch nic twem Chry stu sa jest pa nią swych wła snych
spraw, cał ko wi cie nie za le żny od wszyst kich in nych osób, zbo -
rów i or ga ni za cji ko ściel nych, lecz uzna je swe wię zi z in ny mi
w Chry stu sie dla chrze ści jań skiej spo łecz no ści i uży tecz no ści.
Uwa ża my tę dok try nę za praw dę bi blij ną. Uzna je ona, że
w pew nym sen sie ka żdy zbór jest mo nar chią ab so lut ną, a jej ab -
so lut nym Wład cą jest Chry stus. W in nym sen sie (we wza jem -
nych re la cjach swych człon ków ja ko gru py świę tych) uzna je
ona, że pod zwierzch nic twem Chry stu sa jest on peł ną de mo kra -
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cją, kie ru ją cą swy mi spra wa mi przez jed no myśl ność lub więk -
szość swych człon ków. Wszyst kim stro nom ze wnętrz nym –
jed nost kom, zbo rom lub po łą cze niu zbo rów czy przy wód ców –
od ma wia ona pra wa i prak ty ko wa nia dyk ta tu ry lub rzą dze nia
w je go spra wach, cho ciaż chęt nie wi dzi in nych chrze ści jan i zbo -
ry w chrze ści jań skiej spo łecz no ści i jed no ści z ni mi w Chry stu -
sie, go to wa po ma gać im w Pa nu. Dok try na ta zwięź le za wie ra
się w ter mi nie kon gre ga cjo na lizm lub ekle zja sty cyzm, z któ rych
jed no jest po cho dze nia ła ciń skie go, a dru gie – grec kie go. 

(25) Dok try nę tę mo żna udo wod nić bi blij nie. Nie za prze -
czal nym fak tem jest to, że zbo ry two rzo ne przez Apo sto łów
kie ro wa ły swo imi wła sny mi spra wa mi, i to na po le ce nie Je zu sa
i Apo sto łów, któ rzy mię dzy in ny mi mie li obo wią zek „za wią za -
nia” dla zbo rów od po wied nie go rzą du w zbo rze. Wy ko nu jąc tę
wła dzę zwią zy wa nia, Apo sto ło wie do ra dza li i apro bo wa li wy -
bie ra nie przez nich wła snych urzęd ni ków: (1) dia ko nów – sied -
miu dia ko nów (Dz.Ap. 6:1-6) oraz dia ko nów zbo rów do zbie ra -
nia i do star cza nia skła dek dla bied nych świę tych w Je ro zo li mie
(2 Kor. 8:19,23; che iro to neo, tłu ma czo ny w tym miej scu ja ko „wy -
bra ny, wy zna czo ny”, ozna cza wy bra ny przez wy cią gnię cie rę ki);
oraz (2) star szych (Dz.Ap. 14:23; tu taj che iro to neo jest błęd nie
prze tłu ma czo ne w B.W. ja ko przez wkła da nie rąk – przy pis tł.).
Za ra dą św. Paw ła zbo ry de cy do wa ły o spra wach in te re so wych,
tj. o po mo cy dla bied nych świę tych oraz o wy zna cze niu osób
do za ję cia się zbiór ką i do star cze niem pie nię dzy (2 Kor. 8:1-24).
Tak więc zbo ry, przy apro ba cie Apo sto łów, de cy do wa ły o swych
spra wach in te re so wych. Zgod nie z po le ce niem Chry stu sa (Mat.
18:15-17) sto so wa nie dys cy pli ny ta kże jest w rę kach zbo ru. Przy -
ję te na po mnie nie św. Paw ła dla Ko ryn tian, by jed no myśl nie
wy mie rzy li ka rę bra tu po peł nia ją ce mu ka zi rodz two (1 Kor. 5:1-
13) do wo dzi, że zbór sto so wał ka ry. Póź niej sze przy ję cie przez
zbór te go bra ta przez gło so wa nie, gdy ten po ku to wał (2 Kor. 2:5-
10), do wo dzi, że zbór de cy do wał o tym, czy utrzy my wać z kimś
spo łecz ność. Zbo ry wy sy ła ły też mi sjo na rzy (Dz.Ap. 13:1-3).
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Tych pięć fak tów – (1) wy bie ra nie przez zbo ry swych star szych
i dia ko nów, (2) pro wa dze nie spraw in te re so wych, (3) wy mie rza -
nie kar, (4) przyj mo wa nie do spo łecz no ści oraz (5) wy sy ła nie
mi sjo na rzy, wszyst ko przy apro ba cie Pa na i Apo sto łów – do -
wo dzi, że pod zwierzch nic twem Pa na ka żdy zbór jest za rząd -
cą swych wła snych spraw. Dok try nę tę po twier dza też na -
uka o ka płań stwie po świę co nych wie rzą cych (1 Pio tra 2:5,9),
któ ra ozna cza rów ne ka płań skie pra wa po szcze gól nych człon -
ków zbo ru i zwią za ne z tym pra wo de cy do wa nia o wspól nych
spra wach przez jed no myśl ność lub więk szość, tj. za sa dę kon -
gre ga cjo nal ną. Ta dok try na jest praw dzi wa ta kże dla te go, że
le piej niż ja ka kol wiek in na me to da rzą dze nia się zbo ru pro wa -
dzi ona do uzna ne go przez Bo ga roz wi ja nia Chry stu so wych
cech, wy ma ga nych od lu du Pa na w je go wza jem nych re la -
cjach (Rzym. 8:29; 12:2-8). Tak więc ka żdy zbór z Bo skie go
nada nia jest de mo kra cją w swym rzą dze niu się, od da ją cą rów -
ne zbo ro we pra wa wszyst kim swym człon kom, co jest cał ko -
wi cie zgod ne z ró żni ca mi w ta len tach, osią gnię ciach, funk -
cjach itp., po sia da nych przez ró żnych człon ków w zbo rze,
tak jak de mo kra cja Ame ry ki jest zgod na z ró żno rod no ścią ta -
len tów, osią gnięć, funk cji itp. wśród ame ry kań skich oby wa te -
li, któ rzy – przy naj mniej teo re tycz nie – w ob li czu pra wa ma -
ją rów ne przy wi le je. Na pod sta wie ka płań stwa swych po -
świę co nych człon ków Ko ściół kon gre ga cjo nal ny opo wia da
się wła śnie za tym teo re tycz nym i prak tycz nym uzna niem
rów nych praw człon ków zbo ru w rzą dze niu się zbo ru. Z te -
go po wo du je go sta no wi sko znaj du je się po za chod niej stro -
nie an ty ty picz ne go Przy byt ku – re pre zen tu je on Spra wie dli -
wość ja ko swą głów ną dok try nal ną ideę.

(26) Bra tem z Ma lucz kie go Stad ka, przez któ re go Pan
przy wró cił praw dę na te mat te go, że ka żdy zbór
pod zwierzch nic twem Chry stu sa jest za rząd cą swych wła -
snych spraw, cał ko wi cie nie za le żnym od ze wnętrz nych osób,
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zbo rów czy ko ściel nych ciał i przy wód ców, roz po czy na jąc
w ten spo sób ruch wy pa czo ny w Ko ściół kon gre ga cjo nal ny –
był Ro bert Brow ne. Uro dził się oko ło 5 km na pół noc od Stam -
ford, Ru tland shi re, An glia, oko ło ro ku 1550, a zmarł w Nor -
thamp ton w ro ku 1631. Po cho dził z do brej ro dzi ny, któ ra po -
sia da ła ta kich krew nych jak wiel ki kanc lerz lord Bur gh ley.
Oko ło ro ku 1568 wstą pił do ko le gium Cor pus Chri sti, czę ści
uni wer sy te tu w Cam brid ge, a w ro ku 1572 uzy skał li cen cjat
w dzie dzi nie na uk hu ma ni stycz nych. Przez trzy la ta uczył
w szko le, ro biąc so bie wro gów przez wska zy wa nie na upa dły
stan Ko ścio ła an gli kań skie go. W ro ku 1578 po wró cił do Cam -
brid ge na dal sze stu dia i zo stał człon kiem ro dzi ny Ri char da
Gre en ha ma, nad zwy czaj po bo żne go ka pła na pu ry tań skie go,
któ ry na uczył go teo lo gii i za chę cił do wy gła sza nia ka zań.
Ja ko ka zno dzie ja wkrót ce stał się wy bit ny, więc po pro szo no
go o przy ję cie jed nej z am bon w Cam brid ge. Od mó wił, po da -
jąc za po wód to, że nie wie rzy w epi sko pal ne świę ce nia i dla -
te go nie pod da się im. Zwią za ne z tym kon flik ty umy sło we
osła bi ły je go wą tłe zdro wie fi zycz ne. Przy gnę biał go re li gij ny
for ma lizm je go cza sów i bar dzo pra gnął spo łecz no ści z praw -
dzi wie po świę co ny mi. Mó wił o so bie: „Nie znaj do wał od po -
czyn ku, do pó ki nie zna lazł cze goś, co mógł by ro bić dla imie -
nia i kró le stwa Bo że go. Czę sto na rze kał na obec ne złe dni
i wie lo krot nie ze łza mi sta rał się zna leźć spra wie dli wych, któ -
rzy wiel bią Bo ga, z któ ry mi mógł by żyć i cie szyć się, że nie
czy nią obrzy dli wo ści”. Po po wro cie do zdro wia do wie dział
się, że ta cy wie rzą cy znaj du ją się w Nor folk. Udał się tam
i po zo stał przez kil ka mie się cy, ca ły czas ba da jąc Bi blię i mo -
dląc się o świa tło co do spo so bu wyj ścia z for ma li zmu Ko ścio -
ła An glii. Te ba da nia i mo dli twy zo sta ły po bło go sła wio ne
świa tłem, że praw dzi wy Ko ściół skła da się z po świę co nych
wy znaw ców, że je go wła dze za rzą dza nia to de mo kra cja wol -
na od dyk ta tu ze wnętrz nych osób, zbo rów czy grup zbo rów
lub przy wód ców. W ro ku 1580 skło ni ło go to do za ło że nia,
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wraz z kil ko ma po krew ny mi du sza mi, ta kie go zbo ru w Nor -
wich. Przed sta wił swe po glą dy w spo sób, w ja ki po wy żej po -
da li śmy na uki Bi blii na te mat władz rzą dze nia się zbo ru. Ma -
jąc na my śli wza jem ną po moc ze stro ny bra ci, po peł nił błąd
wpro wa dza jąc zwy czaj or ga ni zo wa nia re gu lar nych ze brań
zbo ro wych, w któ rych człon ko wie wza jem nie kry ty ko wa li
swo je wa dy; zwy czaj ten bar dzo za szko dził wszyst kim za in -
te re so wa nym. Gdy by wpro wa dził ze bra nia świa dectw, osią -
gnął by prze ciw ny re zul tat. 

(27) Ta ka kon cep cja rzą dze nia się zbo ru ozna cza ła na tu ral -
nie od dzie le nie się od Ko ścio ła pań stwo we go. Na an giel skim
tro nie za sia da ła wów czas Elżbie ta. Jak za uwa ży li śmy po wy żej,
w ra mach pra wa kra jo we go nie wy ma ga ła ona jed no li to ści
wie rzeń i na uk, ale wy ma ga ła jed no li to ści człon ko stwa i kul -
tu ko ściel ne go, wy mu sza nej ka ra mi świec ki mi. Pra wo to do -
pro wa dzi ło do prze śla do wa nia Br. Brow ne’a i je go to wa rzy szy,
któ rzy od dzie li li się od Ko ścio ła pań stwo we go i nie uży wa li Po -
wszech ne go Mo dli tew ni ka, któ ry był i jest uży wa ny w Ko -
ście le epi sko pal nym. Brow ne od by wał ka ry w co naj mniej 32
wię zie niach, a w nie któ rych w po łu dnie nie wi dział swej rę ki
trzy ma nej na wy so ko ści twa rzy. Prze śla do wa nia te zmu si ły
ma ły ko ściół do gre mial nej emi gra cji do Ho lan dii, gdzie osie -
dli w Mid del ber gu. Mie li tu taj wol ność wia ry i prak ty ki, je śli
cho dzi o pań stwo, i przez pe wien czas wszyst ko do brze się
dzia ło. Brow ne na pi sał tu taj kil ka trak ta tów, głę bo ko wy ja -
śnia jąc i udo wad nia jąc swą dok try nę na te mat de mo kra cji ko -
ścio ła pod Chry stu sem ja ko Gło wą. Pre sja cię żkich cza sów
i ze bra nia wza jem nej kry ty ki wkrót ce roz bi ły tę kon gre ga cję.
Brow ne zre zy gno wał z pa sto ra tu i z garst ką zwo len ni ków
w ro ku 1583 po wró cił, przez Szko cję, do An glii. Wkrót ce po tem
Brow ne znisz czył swój wpływ praw dy i sprze nie wie rzył się
swe mu ru cho wi, po now nie przy łą cza jąc się do Ko ścio ła epi sko -
pal ne go, co uczy nił bez epi sko pal nych świę ceń i bez wy rze ka -
nia się swych za sad, na co w ja kiś spo sób po zwo li ły mu wpły -
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wy je go wu ja, lor da Bur gh ley. Wy da je się, że jest pe wien po -
wód, by są dzić, że dłu gie la ta sła be go zdro wia, su ro we wa run -
ki wię zień, kło po ty w je go ko ście le w Ho lan dii oraz wy buch
no wych prze śla do wań w An glii osła bi ły je go umysł i uczy ni -
ły go „w pew nym stop niu prak tycz nie sza lo nym i nie kie dy cał -
ko wi cie nie od po wie dzial nym”. Za nim do te go do szło, je go pi -
sma na te mat je go szcze gól nej praw dy by ły sze ro ko roz po -
wszech nia ne w An glii. Gdy w ro ku 1583, przy oka zji wie sza -
nia dwóch je go to wa rzy szy, Cop pin ga i Thac ke ra, ze bra no
i spa lo no ich ty le, ile zdo ła no od na leźć, wła dze tym sa mym da -
ły do wód swe go prze ko na nia, że był na nie spo ry od zew ze
stro ny lu dzi. Prze śla do wa nia na stę po wa ły też po ka żdym od -
ro dze niu się te go ru chu przez bli sko sto lat.

(28) W osta tecz nej ana li zie na uki Br. Brow ne’a by ły przed -
sta wie niem praw dy na te mat rzą dze nia się zbo ru, w prze ci -
wień stwie do pa pie skie go błę du na ten te mat. By ły one jed nak
czymś wię cej: pro te stem prze ciw ko wszel kim kle ry kal nym
for mom rzą dze nia się zbo ru, ja kie pa no wa ły w cza sie Wie ku
Ewan ge lii. By ły przy wró ce niem dla lu du Pa na pier wot nej,
apo stol skiej for my rzą dze nia się zbo ru, od tak daw na za rzu co -
nej. Ude rzy ły więc one w pierw szy błęd ny krok wiel kiej apo -
sta zji, z jej dal szym roz wo jem. Nie za po mi naj my bo wiem, że
kle ry ka lizm w po sta ci zwa nej póź niej pre zbi te ria ni zmem i epi -
sko pa li zmem to pierw sze ze wnętrz ne dzia ła nia wiel kiej apo -
sta zji w rzą dze niu się zbo ru, tak jak jej pierw szym skry tym
dzia ła niem by ła bez bo żna am bi cja nie któ rych przy wód ców, by
stać się wiel ki mi wśród bra ci (2 Tes. 2:7). Dla lep sze go zro zu -
mie nia ofiar wo dzów z utra cju szy ko ron Ko ścio ła kon gre ga cjo -
nal ne go po moc ne bę dzie dla nas roz wa że nie krok po kro ku
apo sta zji w rzą dze niu się zbo ru – pnia wszyst kich po zo sta -
łych ga łę zi wiel kiej apo sta zji, któ rej ko rze nia mi by ła bez bo żna
am bi cja nie któ rych przy wód ców, by stać się „kimś”. Punk tem
wyj ścio wym tej wiel kiej apo sta zji sta ła się struk tu ra lo kal nych
ko ścio łów, w któ rej star si by li przy wód ca mi. Ide ał bi blij ny jest
ta ki, że lo kal ni star si są słu ga mi Pa na i zbo ru, wy bie ra ny mi
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przez Pa na za po śred nic twem gło sów zbo ru, by słu ży li zbo ro -
wi, a nie pa no wa li nad nim. Przez więk szą część efe skie go
okre su Ko ścio ła go rą ca mi łość bra ci do Pa na, praw dy i wza jem -
nie do sie bie, wy ra ża ją ca się w sze ro kiej dzia łal no ści mi syj nej,
wza jem nym bu do wa niu się i po ma ga niu so bie w za spo ka ja niu
do cze snych po trzeb, a ta kże wier ny nad zór Apo sto łów, ogra -
ni czał am bi cje rząd nych wła dzy wo dzów do skry tych za ka -
mar ków ich wła sne go ser ca. Apo sto ło wie za po wia da li i ostrze -
ga li przed wiel ką apo sta zją, np. św. Pa weł w Dz.Ap. 20:28-31.
Za czę ła ona być wi docz na na ze wnątrz do pie ro po śmier ci
wszyst kich Apo sto łów z wy jąt kiem św. Ja na. Św. Jan opi su je
nie któ re z pierw szych ze wnętrz nych ak tów tej apo sta zji,
w związ ku z pró ba mi się ga nia po wła dzę przez Dio tre fe sa
[przy bra ne go dziec ka Jo wi sza – sza ta na (3 Ja na 9,10)]. W cza -
sie pię ciu prze sie wań Ży dow skie go Żni wa by ły oczy wi ście
pew ne pró by się ga nia po wła dzę przez prze sie wa czy. Ja ko
prze sie wa cze, zo sta li oni jed nak od dzie le ni od bra ci i nie są czę -
ścią za po wia da nej przez Apo sto łów wiel kiej apo sta zji, o któ rej
św. Pa weł po wie dział, że na stą pi po je go odej ściu, co przy pusz -
czal nie mia ło miej sce w ro ku 66 lub 67, po za koń cze niu się
tych pię ciu prze sie wań.

(29) Prze cho dzi my te raz do opi su roz wo ju apo sta zji w rzą -
dze niu się zbo ru. Zbo ry apo stol skie z re gu ły mia ły wię cej niż
jed ne go star sze go, bi sku pa (na zwy te są w Bi blii wy mien nie
uży wa ne na ozna cze nie tych sa mych osób; Dz.Ap. 13:1; 14:23;
15:2,22; 20:17,28; Tyt. 1:5-7; wi docz ne jest to ta kże na pod sta -
wie fak tu, że bi sku pi i dia ko ni by li dwo ma ro dza ja mi sług zbo -
ru – Fi lip. 1:1; 1 Tym. 3:1,10,12,13). Ci star si, bi sku pi ró żni li się
ta len ta mi, od da niem i uży tecz no ścią (Rzym. 12:6-8), a więc ta -
kże sza cun kiem, któ rym by li ob da rza ni, oraz wpły wem, ja ki
wy wie ra li (1 Tym. 5:17). Jest to cał ko wi cie zgod ne z wo lą Pa -
na, po nie waż wła śnie tak On to usta no wił – za rów no w od nie -
sie niu do lo kal nych star szych w lo kal nym zbo rze, jak i po -
wszech nych star szych w Ko ście le po wszech nym. Po nad to,
w cza sie ze brań po świę co nych roz pa try wa niu spraw zbo ru,
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gru pa star szych – z po wo du ta kich wy ró żnia ją cych się ta len -
tów, od da nia i uży tecz no ści – więk szym sza cun kiem ob da rza -
ła ich po sia da cza niż po zo sta łych star szych, co ta kże by ło wła -
ści we. W ten spo sób ta ki szcze gól ny star szy stop nio wo za czął
być uwa ża ny za pierw sze go wśród rów nych, co ta kże by ło
wła ści we i do bre, jak wy ni ka to z za sa dy za war tej w 1 Tym.
5:17 i prze ja wia się w szer szym uży wa niu przez Pa na jed nych
niż in nych. Z re gu ły pro wa dzi ło to do te go, że ten szcze gól ny
star szy był wy bie ra ny do prze wod ni cze nia w cza sie in te re so -
wych ze brań star szych oraz in te re so wych ze brań zgro ma dze -
nia. Ja ko ta ki, wciąż był uwa ża ny je dy nie za pierw sze go wśród
rów nych i wciąż pra wie nic nie mo żna te mu za rzu cić, cho ciaż
sta ło się to punk tem wyj ścia dla póź niej szych nad użyć. By ło -
by jed nak le piej al fa be tycz nie zmie niać pro wa dze nie ze brań
star szych, jak czy nią to star si zbo ru w Fi la del fii, oraz wy bie rać
na pe wien okres mniej wy bit ne go star sze go do prze wod ni -
cze nia w ze bra niach zgro ma dze nia, jak czy ni to zbór w Fi la del -
fii. Nie ba wem, we wcze snym okre sie Ko ścio ła smyr neń skie go,
ten naj bar dziej wy bit ny star szy, bi skup, dla pod kre śle nia za czął
być na zy wa ny tym star szym, tym bi sku pem, w od ró żnie niu
od po zo sta łych star szych, bi sku pów. W No wym Te sta men cie
ta dru ga na zwa (do ty czą ca cię ża ru słu żby), jak i ta pierw sza
(do ty czą ca za szczy tu słu żby) od no szą się do osób pia stu ją cych
ten sam urząd (Dz.Ap. 20:17,28; grec kie sło wo „do zor ca” od po -
wia da sło wu bi skup). Na zwa bi skup za czę ła być co raz czę ściej,
a w koń cu wy łącz nie uży wa na jed nak w od nie sie niu do naj -
wy bit niej sze go star sze go. Od tej po ry tyl ko on był tym bi sku -
pem i w swej funk cji urzę do wej był uwa ża ny za sto ją ce go po -
nad in ny mi star szy mi. Ta zmia na spo so bu za pa try wa nia nie
na stą pi ła oczy wi ście wszę dzie w tym sa mym cza sie i nie bez
znacz nej opo zy cji ze stro ny star szych. Przed koń cem dru gie -
go wie ku by ła ona jed nak prak tycz nie po wszech na wśród zbo -
rów. W ce lu lep sze go bu do wa nia zbo ru uzna no bo wiem za ko -
niecz ny sil niej szy front wo bec świa ta i sku tecz niej sze oba la nie
błą dzi cie li, a więc wy su wa nie naj zdol niej sze go i naj bar dziej
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wpły wo we go star sze go. Je śli nie któ re z le piej po twier dzo nych
li stów Igna ce go z An tio chii uzna my za praw dzi we, od ró żnie -
nie to by ło pro po no wa ne przez Igna ce go dla zbo rów w An tio -
chii, Smyr nie i kil ku in nych miej scach w Azji oko ło ro ku 108 lub
116, kie dy to – jak się po da je – Igna cy pi sał te li sty w dro dze
do Rzy mu, gdzie miał umrzeć mę czeń ską śmier cią. Tak zwa ne
li sty Igna ce go są nam jed nak zna ne w więk szej (15), mniej szej
(7) i naj mniej szej (3) licz bie. Sie dem wy stę pu je w po sta ci dłu -
ższej i krót szej, trzy – w jesz cze krót szej, a wszyst kie one tak
bar dzo się ró żnią, że je śli któ re kol wiek z nich są praw dzi we, ich
licz ne in ter po la cje znacz nie po mniej sza ją ich wia ry god ność
ja ko świad ka oma wia ne go obec nie te ma tu, a ta kże wie lu in -
nych. Za i prze ciw wśród od da nych ba da czy są nie mal rów ne
co do praw dzi wo ści le piej po twier dzo nych li stów – tych sied -
miu krót szych i tych trzech naj krót szych. Nie są więc one pew -
nym do wo dem wa run ków od no śnych spraw w ro ku 108 lub
116. We dług tych le piej po twier dzo nych li stów (praw do po dob -
nie praw dzi wych) po gląd, za któ rym oko ło ro ku 108 lub 116
opo wia dał się Igna cy, był ta ki, że ten bi skup był przed sta wi cie -
lem Chry stu sa, a star si – przed sta wi cie la mi Apo sto łów. Kładł
on szcze gól ny na cisk na ko niecz ność po słu szeń stwa bi sku po -
wi. Jed nak roz wój te go błę du na te mat wza jem nych re la cji
star szych i bi sku pów był dość zró żni co wa ny w ró żnym cza sie
oraz w ró żnych miej scach w tym sa mym cza sie. W ro ku 251
w swej ksią żce na te mat Jed no ści ko ścio ła Cy prian za czął na -
uczać dok try ny, że bi sku pi są na stęp ca mi Apo sto łów i że ka żdy
z nich jest wład cą nad pre zbi te ra mi [ter min pre zbi ter uży wa ny
jest przez au to ra ja ko rów no znacz ny z ter mi nem star szy –
przy pis tł.] w zbo rze. Jak do tąd, nie spra wo wał on jed nak peł -
nej wła dzy nad zbo rem. Po gląd ten stop nio wo się roz sze rzał,
a roz sze rza jąc się, zwięk szał wła dzę bi sku pów, aż w koń cu,
w IV wie ku, bi sku pi by li uwa ża ni nie tyl ko za wład ców pre zbi -
te rów, lecz w znacz nym stop niu ta kże zbo ru, któ ry ich wy brał.

(30) Rów no le gle do po wy żej opi sa ne go nie wła ści we go
roz wo ju ro sła też ko lej na zła ga łąź, któ ra tak na praw dę za czę -
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ła się roz wi jać na wet nie co wcze śniej. Roz wój, któ re go za rys
wła śnie po da li śmy, to roz wój epi sko pal ny w od dziel nych
zbo rach, od ręb nych od sie bie. W cza sach Cy pria na i wcze śniej
bi sku pi by li bo wiem bi sku pa mi ko ścio ła lo kal ne go, nie die ce -
zjal ne go, po nie waż w cza sach Cy pria na apo sta zja w rzą dze -
niu się ko ścio ła nie stwo rzy ła jesz cze bi sku pa die ce zjal ne go,
któ ry po ja wił się jed nak wkrót ce po tem. Wi dzi my więc, że bi -
sku pi okra dli star szych z nie któ rych ich praw. Za nim jed nak
bi sku pi za czę li ogra biać star szych, star si ogra bi li zgro ma dze -
nie z je go praw (3 Ja na 9,10), po wo li i stop nio wo usta na wia -
jąc pa no wa nie star szych nad zbo rem i w ten spo sób stop nio -
wo przej mu jąc pro wa dze nie spraw, któ ry mi wcze śniej zaj mo -
wa ły się zbo ry. Uchwa ły gru py star szych sta wa ły się więc
co raz bar dziej na ru sza niem pre ro ga tyw zbo ru i by ły trak to -
wa ne ja ko de cy zje do wy ko na nia, pod czas gdy w naj lep szym
ra zie po win ny słu żyć ja ko re ko men da cje dla zbo ru do przy -
ję cia lub od rzu ce nia, za le żnie od je go wo li. Gło si li ta kże po -
gląd, że ja ko star si na le żą do in nej kla sy niż po zo sta li bra cia
– rzą dzą cej, „rzą dzą cych star szych”, a nie kla sy słu żą cej.
W ten spo sób po wo li i stop nio wo od bie ra li zbo ro wi ko lej ne
pre ro ga ty wy, aż w koń cu, gdy za czął funk cjo no wać bi skup
die ce zjal ny, pre zbi te rzy, star si (te raz zwa ni księ żmi), rzą dzi -
li zbo rem tak, jak wcze śniej czy nił to bi skup lo kal ny. Gdy
star si czę ścio wo za czę li po zba wiać zbo ry ich praw, uzur pa cje
epi sko pal ne za czę ły po zba wiać ich wła ści wych dla nich
i uzur po wa nych praw zbo ro wych, któ re póź niej – gdy bi -
sku pi zbo ro wi sta li się bi sku pa mi die ce zjal ny mi – zo sta ły od -
da ne star szym.

(31) Zdu mie ni py ta my: ja kie go nar ko ty ku uży li wo bec
zbo rów, by uci szyć je w cza sie przy własz cza nia ich praw?
Uży li w tym ce lu wie lu ró żnych środ ków. Naj pierw, i z naj gor -
szym skut kiem, po wpro wa dze niu nie bi blij ne go po dzia łu mię -
dzy star szy mi a zbo rem, stop nio wo usu nę li dok try nę ka płań -
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stwa wszyst kich po świę co nych i za stą pi li ją dok try ną o kle rze,
qu asi kle rze [dia ko nach oraz oso bach pia stu ją cych wie le no -
wo utwo rzo nych urzę dów] i la ika cie. Chcie li przez to po wie -
dzieć i oszu kać bra ci, że tyl ko człon ko wie kle ru są ka pła na mi,
człon ko wie qu asi kle ru – Le wi ta mi, a la ikat – an ty ty picz ny mi
Izra eli ta mi, ró żny mi od an ty ty picz nych Ka pła nów i Le wi tów.
By uci szyć sprze ci wy mniej lub bar dziej wy bit nych bra ci
z dru gie go sze re gu, na zwa li „Le wi ta mi” dia ko nów i ca łe mnó -
stwo osób pia stu ją cych wie le dru go rzęd nych urzę dów, ja kie
utwo rzy li, fał szu jąc w ten spo sób praw dzi wych an ty ty picz -
nych Ka pła nów, Le wi tów i Izra eli tów. Do pro wa dzi ło to
do wy nie sie nia kle ru do po zy cji wła dzy i wpły wów, do czę -
ścio we go wy nie sie nia qu asi kle ru nad la ikat oraz czę ścio we -
go zde gra do wa nia qu asi kle ru po ni żej kle ru, jak rów nież
do cał ko wi te go zde gra do wa nia la ika tu po ni żej kle ru i qu asi
kle ru. Jesz cze raz pod kre śla my, że ten błęd ny roz wój nie był
wszę dzie rów no cze sny ani jed na ko wy. W nie któ rych miej -
scach był bar dziej za awan so wa ny niż w in nych. Cho ciaż za -
czął się w dru giej po ło wie II wie ku, nie był po wszech ny ani ni -
gdzie nie do biegł koń ca przed po ło wą III wie ku, tj. kie dy za -
czę ło wy stę po wać zja wi sko bi sku pów die ce zjal nych, ja ko ró -
żnych od bi sku pów zbo ro wych.

(32) Pro wa dzi to nas do bar dzo krót kie go omó wie nia ko lej -
ne go błęd ne go roz wo ju: wpro wa dze nia zbo rów do unii w po -
sta ci ze wnętrz ne go cia ła, naj pierw w re jo nach, po tem w pro -
win cjach, na stęp nie w plu ro -pro win cjach – pre fek tu rach rzym -
skie go im pe rium, co osta tecz nie skoń czy ło się ze wnętrz nie
zor ga ni zo wa nym Ko ścio łem ka to lic kim, ogól no świa to wym
i pod le głym pa pie żo wi. Punk tem wyj ścia dla te go błę du by ła
wza jem na po trze ba po mo cy ze stro ny ró żnych zbo rów
pod pre sją trud no ści dok try nal nych i prak tycz nych. Ta kie
trud no ści dok try nal ne i prak tycz ne skło ni ły na przy kład zbór
w An tio chii do wy sła nia de le ga tów do Je ro zo li my, by na ra dzi -
li się na ten te mat z Apo sto ła mi, star szy mi i in ny mi brać mi
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w ko ście le je ro zo lim skim (Dz.Ap. 15). By ło to jak naj bar dziej
wła ści we, po nie waż sio strza ne zbo ry, w chrze ści jań skiej spo -
łecz no ści, po win ny chęt nie udzie lać po mo cy na proś bę zbo ru
znaj du ją ce go się w trud no ściach. Ni cze go nie mo żna by też za -
rzu cić udzie la niu so bie wza jem nie (na ży cze nie) po mo cy przez
po szcze gól ne ko ścio ły z cza sów po -apo stol skich, w ich trud no -
ściach dok try nal nych i prak tycz nych. Je śli jed nak oka zje te
by ły wy ko rzy sty wa ne przez je den zbór lub wie le zbo rów
do na rzu ca nia in ne mu zbo ro wi swych po glą dów (nie kie dy
na wet pod ka rą wy klu cze nia), bez wzglę du na to, czy o nie
pro szo no, czy nie – nie mo żna po wo ły wać się na przy kład
zbo rów z An tio chii i Je ro zo li my, gdzie nic ta kie go nie mia ło
miej sca. Uspra wie dli wia jąc łą cze nie zbo rów w or ga ni za cję, bi -
sku pi twier dzi li, że w ze wnętrz nej jed no ści jest si ła i że ta ka
jed ność jest ko niecz na do zwal cza nia błę du, bro nie nia praw -
dy i wspie ra nia roz wo ju. Z te go po wo du łą czy li zbo ry da ne go
re jo nu w cia ło ze wnętrz ne. Na ru sza li po le ce nie Pa na co do nie -
za le żno ści ka żde go lo kal ne go zbo ru od wszyst kich in nych,
szcze gól nie je śli wszyst kie tak po łą czo ne zbo ry, przez swych
bi sku pów zgro ma dzo nych w sy no dach i ra dach, uchwa la ły
dok try nal ne de kre ty i pra wa prak tycz ne, wią żą ce dla wszyst -
kich zbo rów w re gio nie. W cza sach apo stol skich nie ist nia ła
żad na ta ka unia zbo rów; w Ko ście le pier wot nym nie mia ły też
miej sca żad ne ta kie sy no dal ne czy do rad cze zgro ma dze nia bi -
sku pów. Oko ło ro ku 170 pierw szy sy nod te go ty pu od był się
w Azji Mniej szej, by po dać in ter pre ta cję do gma tycz ną i sta no -
wić pra wa od no śnie na uk i prak tyk mon ta ni stów, któ re nie po -
ko iły tam tej sze ko ścio ły. Te sy no dy, stop nio wo się mno ży ły
i wszę dzie roz po wszech nia ły – z jed ne go re jo nu do dru gie go,
z pro win cji do plu ro -pro win cji, a osta tecz nie do sy no dów eku -
me nicz nych (po wszech nych), po da jąc in ter pre ta cję do gma -
tycz ną i sta no wiąc pra wa. W ro ku 325 w Ni cei od był się pierw -
szy tak zwa ny sy nod eku me nicz ny, któ ry mię dzy in ny mi za -
de kre to wał o współ wiecz no ści, współ rów no ści i współ istot -
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no ści Sy na z Oj cem, ja ko dok tryn, któ re pod ka rą klą twy mu -
sia ły być przy ję te przez ko ścio ły i jed nost ki. Uwa ża no na wet,
że tak zwa ne sy no dy eku me nicz ne są nie omyl ne w swych de -
kre tach. Jed ność Ko ścio ła mia ła sku piać się na bi sku pach, któ -
rzy – zgro ma dze ni na sy no dzie eku me nicz nym – wy po wia da -
li się nie omyl nie w za stęp stwie Apo sto łów, ja ko bez po śred ni
rzecz ni cy Bo ga w od nie sie niu do Ko ścio ła po wszech ne go.
W ten spo sób znisz czo no apo stol ską nie za le żność lo kal nych
zbo rów, a na miej sce pier wot nej du cho wej jed no ści Ko ścio ła
po wszech ne go, opar tej na jed nym du chu, na dziei, mi sji, Pa nu,
wie rze, chrzcie i Bo gu, wpro wa dzo no jed ność ze wnętrz ną,
opar tą na bi skup stwie z rze ko mą suk ce sją apo stol ską.

(33) Do tąd prze śle dzi li śmy apo sta zję w rzą dze niu się zbo -
ru do mo men tu roz wi nię cia się w bi skup stwo, z rze ko mą suk -
ce sją apo stol ską nad star szy mi; w star szeń stwo i bi skup stwo ja -
ko ka płań stwo pa nu ją ce nad zbo ra mi, skła da ją cy mi się z imi -
ta cji an ty ty picz nych Le wi tów i Izra eli tów; w pod po rząd ko -
wa nie lo kal nych zbo rów or ga ni za cji ze wnętrz nej, któ rej zbo -
ry te by ły czę ścią; oraz w bi sku pów zgro ma dzo nych w sy no -
dach, po da ją cych in ter pre ta cje do gma tycz ne i sta no wią cych
pra wa dla ko ścio łów re jo no wych, pro win cjo nal nych, plu ro -
pro win cjo nal nych i ogól no świa to wych. Lecz to nie wszyst ko.
Ko lej nym eta pem roz wa ża ne go błęd ne go roz wo ju by ło po -
wsta nie bi sku pów die ce zjal nych. Do szło do te go w dość na tu -
ral ny spo sób, rze ko mo wy ma ga ny przez wła ści we pod da nie
ko ścio łów có rek ich ko ścio łom mat kom. Po cząt ko wo, nie co
na wzór pa sto rów no mi nal ne go ko ścio ła na szych cza sów, ka -
żdy z rze ko mych apo stol skich bi sku pów od po wia dał tyl ko
za je den ko ściół, któ ry w du żym mie ście za zwy czaj miał jed -
no miej sce spo tkań dla głów nych na bo żeństw oraz mniej sze
miej sca spo tkań dla mniej wa żnych na bo żeństw. Na przy kład
Cy prian, ja ko bi skup Kar ta gi ny, po sia dał tyl ko je den cen tral -
ny ko ściół dla ca łej kon gre ga cji, gdzie spo ty ka ła się ona
na głów nych na bo żeń stwach. Dla mniej wa żnych na bo żeństw
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w ró żnych czę ściach mia sta by ły jed nak ka pli ce, gdzie je go
pre zbi te rzy, mia no wa ni przez nie go i kon gre ga cję, pro wa dzi -
li ró żne ze bra nia, tak jak my ma my ró żne ze bra nia w na szych
więk szych zbo rach. Zbór w Fi la del fii ma na przy kład trzy ze -
bra nia mo dlitw w ró żnych miej scach mia sta, tak jak w je go ró -
żnych czę ściach ma ró żne ze bra nia ba dań. Ale w nie dzie le
wszy scy zbie ra ją się w głów nym miej scu. Wi dzi my więc, że za -
nim po ja wił się bi skup die ce zjal ny, bi skup był nie co po dob ny
do pa sto ra miej skie go ko ścio ła, po sia da ją ce go lub nie po sia da -
ją ce go fi lie, któ ry ma pod so bą kil ku pa sto rów po moc ni czych. 

(34) Bi skup die ce zjal ny to jed nak dal szy krok w apo sta zji
w sto sun ku do te go, co zro dzi ło bi sku pa zbo ro we go. Do szło
do te go w na stę pu ją cy spo sób: Bra cia ja kie goś ko ścio ła miej -
skie go pro wa dzi li ewan ge li za cję na ota cza ją cym ich te re nie,
łącz nie z mia stecz ka mi, wio ska mi itp. W tak two rzo nych zbo -
rach pre zbi te rzy ko ścio ła miej skie go słu ży li ja ko star si, pod kie -
run kiem i z no mi na cji miej skie go bi sku pa. Nie ba wem, w mia -
rę jak ka żdy z tych no wych zbo rów się po więk szał, je den
z usłu gu ją cych pre zbi te rów z ko ścio ła miej skie go był wy bie ra -
ny przez no wy zbór ja ko pew ne go ro dza ju bi skup po moc ni czy
(cho re pi sco pos, bi skup wiej ski), pod le ga ją cy bi sku po wi miej -
skie mu. Te po moc ni cze bi skup stwa z cza sem się roz ra sta ły
i po wsta wał re jon ko ściel ny, z któ re go wszy scy bi sku pi po moc -
ni czy pod le ga li bi sku po wi miej skie mu. W ten spo sób wszyst -
kie zbo ry pod le ga ją ce bi sku po wi miej skie mu za czę ły two rzyć
die ce zje, a bi skup kie ru ją cy ty mi zbo ra mi sta wał się w ten spo -
sób bi sku pem die ce zjal nym. Po ro ku 325 bi sku pi wiej scy stra -
ci li swą po zy cję ja ko ta ką i sta li się pa sto ra mi (księ żmi) zbo rów,
gdzie słu ży li pod kie run kiem bi sku pa die ce zjal ne go.

(35) Na stęp nym eta pem apo sta zji w or ga ni za cji by ło utwo -
rze nie urzę du me tro po li tów – bi sku pów sto lic pro win cji, któ -
rzy ro ści li so bie pra wo do spra wo wa nia wła dzy nad bi sku pa -
mi die ce zjal ny mi i ją spra wo wa li. Ta cy me tro po li ci po wsta li ja -
kiś czas wcze śniej, ale zo sta li tak na zwa ni do pie ro na sy no dzie
w Ni cei, w ro ku 325. Przy zna no im pra wo zwo ły wa nia i prze -
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wod ni cze nia w sy no dach pro win cji oraz mia no wa nia i wy -
świę ca nia bi sku pów swych pro win cji. Ka żdy me tro po li ta miał
za tem pod so bą ca łą pro win cję i nad zo ro wał wszyst kich bi sku -
pów die ce zjal nych pro win cji. Dla przy kła du, me tro po li ta Alek -
san drii był nad wszyst ki mi die ce zjal ny mi bi sku pa mi Egip tu,
któ rzy dzia ła li pod je go zwierzch nic twem.

(36) Pod ko niec pa no wa nia Kon stan ty na Wiel kie go ce sar -
stwo rzym skie zo sta ło po dzie lo ne na czte ry pre fek tu ry, a póź -
niej utwo rzo no jesz cze jed ną – z Pa le sty ny i Ara bii. Me tro po -
li ci pię ciu sto lic tych pre fek tur otrzy ma li ty tuł pa triar chy (głów -
ny oj ciec, po przed nio ty tuł ka żde go bi sku pa). Po cząt ko wo by -
ło ich tyl ko trzech – bi sku pi Rzy mu, An tio chii i Alek san drii, ja -
ko miejsc za miesz ki wa nia przez Apo sto łów (sto li ce apo stol -
skie). Te ty tu ły otrzy ma li na sy no dzie w Ni cei, w ro ku 325, za -
nim Kon stan tyn utwo rzył czte ry pre fek tu ry. Bi skup Rzy mu nie
chciał mieć ta kie go sa me go ty tu łu jak in ni; od mó wił więc je go
przy ję cia i przy własz czył so bie, ja ko na le żą cy wy łącz nie do nie -
go, ty tuł pa pież (pa pa, oj ciec), któ ry wcze śniej był ty tu łem ka -
żde go bi sku pa. W ro ku 381, na eku me nicz nym sy no dzie
w Kon stan ty no po lu, bi skup Kon stan ty no po la (któ ry ja ko no -
wa sto li ca ce sar stwa rzym skie go na zwa ny zo stał No wym Rzy -
mem) zo stał do da ny ja ko czwar ty z tych pa triar chów, zaj mu -
jąc dru gie miej sce wśród nich, w ran dze tuż po bi sku pie Rzy -
mu. Wkrót ce po sy no dzie w Efe zie w ro ku 431 pią tym z tych
pa triar chów uczy nio no bi sku pa Je ro zo li my, ja ko po sia da ją ce -
go sto li cę apo stol ską. Na jaz dy Sa ra ce nów w ro ku 637 znisz czy -
ły pa triar chat w Je ro zo li mie, w ro ku 638 – w An tio chii, a w ro -
ku 640 – w Alek san drii. Pa triar cha był po nad wszyst kich me -
tro po li tów i bi sku pów od no śnej pre fek tu ry w swej czę ści rzym -
skie go ce sar stwa, spra wu jąc tam naj wy ższą wła dzę, a na cze -
le swe go pa triar chal ne go sy no du de cy do wał o wszyst kich
spra wach ko ścio łów od no śnej pre fek tu ry. Mi mo to, nie któ rzy
me tro po li ci (na przy kład ci na Sa la mis, w Me dio la nie, Aqu ile -
ia, Ra wen nie) by li nie za le żni od pa triar chów.
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(37) Po cząw szy od sy no du w Chal ce do nie w ro ku 451
pa triar cha Kon stan ty no po la (No we go Rzy mu) był w sta łym
spo rze z bi sku pem (sta re go) Rzy mu w kwe stii rów no ści. Na -
stę pu ją ce po wo dy wspól nie przy czy ni ły się do po ra żki am -
bi cji pa triar chy Kon stan ty no po la, z ko rzy ścią dla pa pie ża,
któ ry z te go po wo du na po cząt ku VI wie ku zo stał praw nie
uzna ny za „gło wę wszyst kich świę tych ko ścio łów Bo ga”:
przy ję te wów czas za sa dy spra wo wa nia pry ma tu; więk szy
pre stiż sta re go Rzy mu; od le głość dzie lą ca pa pie ża od in tryg
na dwo rze ce sa rza w No wym Rzy mie; upa dek ce sar stwa
ma ją cy swój po czą tek krót ko po po wsta niu No we go Rzy mu;
od mo wa ze stro ny Za cho du uzna nia rosz czeń pa triar chy
Kon stan ty no po la; fakt, że Kon stan ty no pol nie był w rze czy -
wi sto ści sto li cą apo stol ską; pre stiż Rzy mu, trak to wa ne go ja -
ko miej sce, gdzie znaj do wał się ko ściół, w któ rym św. Pa weł
i Piotr ży li, dzia ła li, cier pie li i by li po cho wa ni; uzna wa nie
Rzy mu za sto li cę św. Pio tra, rze ko mo głów ne go z Apo sto łów,
któ re go na stęp cą był bi skup Rzy mu; przy chyl ność ce sa rzy
Za cho du, któ rych po trze by spra wia ły, że po tę żny pa pież
miał u nich du że wpły wy; je go nie mal nie za wod na or to dok -
syj ność w kon tra ście do czę stych he re zji je go ry wa la; mi gra -
cja na ro dów; cier pie nia spa da ją ce w jej wy ni ku na Za chód,
w du żym stop niu ła go dzo ne przez prak tycz ne umie jęt no ści
pa pie ża; jed ność i sto sun ko wy spo kój Ko ścio ła Za chod nie go,
w prze ci wień stwie do tra pią cych kon tro wer sji i po dzia łów
Ko ścio ła Wschod nie go; czę ste zwra ca nie się przez po le mi -
stów do pa pie ża z proś bą o me dia cję; osta tecz ne zwy cię stwo
stron, któ rym w tych spo rach sprzy jał pa pież; oko licz no ści
tam tych cza sów; fakt, że pa pie że za wsze wy ko rzy sty wa li
swe zwy cię stwa i wa run ki ja ko pion ki w to czą cej się grze;
oraz fakt, że or to dok syj ne, hie rar chicz ne stron nic two za -
wsze mia ło w pa pie żu nie za wod ny punkt zbor ny, znaj du ją -
cy się na sto li cy Pio tro wej.

(38) Krok po kro ku, przez kil ka stu le ci pa pież po głę biał
wła dzę ko ściel ną w kie run ku te go zwierzch nic twa, aż w koń -
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cu, pod ko niec V i na po cząt ku VI wie ku, po wszech nie był
uzna wa ny przez wła dze pań stwo we za gło wę Ko ścio ła. W ro -
ku 539, obok naj wy ższej wła dzy ko ściel nej, mógł za cząć spra -
wo wać, po cząt ko wo w nie wiel kim stop niu, a stop nio wo co raz
wy raź niej, ta kże wła dzę świec ką. W ro ku 799 po sia dał ta ką
po li tycz ną si łę, że mógł roz po cząć fał szy we ty siąc let nie pa no -
wa nie. Po nie waż oby dwie ga łę zie je go wła dzy ro sły, w Grze -
go rzu VII (1073-1085) mógł ro ścić so bie pra wo do su pre ma cji
w pań stwie i Ko ście le; w In no cen tym III (1198-1216) mógł urze -
czy wist nić su pre ma cję w pań stwie w ca łym chrze ści jań stwie;
a w Piu sie IX (1870), przez tak zwa ną ra dę eku me nicz ną, mógł
dyk to wać swą ab so lut ną wła dzę w Ko ście le oraz nie omyl ność,
je śli prze ma wiał ofi cjal nie ja ko ogól no świa to wy na uczy ciel
Ko ścio ła. W ten spo sób apo sta zja na te mat or ga ni za cji osią -
gnę ła punkt kul mi na cyj ny. Do zna ła też jed nak bar dzo upo ka -
rza ją ce go upad ku w za kre sie wła dzy świec kiej, a przez re for -
ma cję – naj pierw po przez jed nost ki, a na stęp nie przez sek ty –
do świad czy ła rze czy wi ste go ogra ni cze nia, je śli cho dzi o po -
wszech ność wła dzy re li gij nej.

(39) W tej ca łej ma chi nie zdo by wa nia wła dzy i pa no wa nia
nad Bo skim dzie dzic twem prze wi ja się iro nia ka ry, któ ra jest
czę ścio wą za pła tą za po peł nia ne zło. Się ga ją cy po wła dzę i pa -
nu ją cy star si zo sta li uka ra ni przez po ja wie nie się pa nu ją ce go
nad ni mi bi sku pa. Się ga ją cy po wła dzę i pa nu ją cy bi sku pi
otrzy ma li chło stę przez po ja wie nie się me tro po li tów, ar cy bi -
sku pów rzą dzą cych ni mi de spo tycz nie. Się ga ją cy po wła dzę
i pa nu ją cy me tro po li ci mu sie li za ak cep to wać pa triar chów,
a póź niej kar dy na łów, któ rzy po raz pierw szy zo sta li utwo rze -
ni ja ko ta cy w ro ku 1059 przez pa pie ża Mi ko ła ja II, aby ich dep -
ta li. Się ga ją cy po wła dzę i pa nu ją cy pa triar cho wie i kar dy na -
ło wie mu sie li po chy lić gło wę przed ob cią że nia mi ze stro ny
pa pie ży, któ rzy z ko lei – ja ko gło wa an ty chry sta, szcze gól nie
od ro ku 1295 (kie dy po ja wi ła się praw dzi wa świec ka opo zy cja),
od ro ku 1309 (kie dy po ja wi ła się praw dzi wa opo zy cja re li gij -
na ze stro ny jed no stek) oraz od ro ku 1522 (kie dy roz po czę ła się
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ona ze stro ny sekt) – do zna wa li ko lej nych upo ko rzeń i strat, aż
w koń cu, w ro ku 1870, utra ci li ostat ni strzęp do cze snej wła dzy,
któ rej we dług nas nie od zy ska ją po now nie na więk szą ska lę,
po nie waż na ca łym świe cie szyb ko po stę pu je od bie ra nie im
wła dzy re li gij nej. W na tu rze ka żdy szkod nik ma swe go szkod -
ni ka. Nie za do wo lo ne ża by rze czy wi ście otrzy ma ły swe go kró -
la, lecz oka zał się nim bo cian! Izra el nie za do wo lo ny z Je ho wy
ja ko Kró la otrzy mał ja ko kró la co raz bar dziej uci ska ją ce go Sau -
la. Sza far ska dok try na Ko ścio ła kon gre ga cjo nal ne go jest pro te -
stem prze ciw ko ka żde mu eta po wi się ga nia po wła dzę i me to -
dzie pa no wa nia przez star szych, bi sku pów, me tro po li tów, pa -
triar chów, kar dy na łów i pa pie ży – jest więc du cho wą ka rą dla
nich wszyst kich. Zro zu mie nie strasz ne go wy pa cze nia (któ re -
go krót ki za rys po da li śmy po wy żej) dok try ny o pra wie zbo ru,
któ ry pod zwierzch nic twem Pa na rzą dzi sam so bą i po zo sta je
nie za le żny od in nych osób, zbo rów, ko ściel nych or ga ni za cji
czy przy wód ców, jest ko niecz ne do wła ści we go zro zu mie nia
praw dy i zwią za ne go z nią zna cze nia ru chu, roz po czę te go
przez Br. Ro ber ta Brow ne’a i za mie nio ne go w sek tę przez wo -
dzów z utra cju szy ko ron Ko ścio ła kon gre ga cjo nal ne go – an ty -
ty picz ne go Gam lie la. Ruch Brow ne’a był bo wiem peł nym po -
wro tem do apo stol skich na uk i prak ty ki od no śnie de mo kra cji
zbo ru w je go au to no mii oraz w je go nie za le żno ści od czyn ni -
ków ze wnętrz nych.

(40) Oko ło ro ku 1589 w An glii po ja wi li się Bar rows i Gre en -
field, któ rzy za czę li za mie niać ruch roz po czę ty przez Br. Brow -
ne’a w sek tę. Wpro wa dzi li wy pa cze nie, któ re uczy ni ło ich na -
ukę krzy żów ką praw dzi we go kon gre ga cjo na li zmu i pre zbi te -
ria ni zmu – zbór mo że ro bić, co mu się po do ba, pod le ga jąc we -
tu star szych. W ten spo sób zdra dzi li oni skłon no ści się ga nia
po wła dzę i stan go to wo ści do utra ty ko ro ny. Nie co póź niej
za ich po glą dem opo wie dzie li się John son i Ain sworth oraz ten
Ro bin son, któ ry był pa sto rem zbo ru, któ re go wie lu człon ków
by ło piel grzy ma mi, któ rzy w ro ku 1620 ze szli na ląd w Ply mo -
uth, Mass. W Ame ry ce ten sam po gląd był pro pa go wa ny przez
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stu le cie w kon gre ga cjo na li zmie no wej An glii przez Go odwi na,
Cot to na, Ho oke ra, Da ven por ta, Ma ther sów itd. Ten kwas pre -
zbi te ria ni zmu zo stał jed nak wy rzu co ny przez Joh na Wi -
se’a z Ip switch, Mass. (1652-1725) oraz Na tha nie la Em mon sa
z Fran klin, Mass. (1745-1840), któ rzy z nie od par tą lo gi ką bi blij -
nie bro ni li słusz no ści za sa dy czy ste go kon gre ga cjo na li zmu,
jak ją po wy żej przed sta wi li śmy. Ja ko jed ne go z naj zdol niej -
szych i czo ło wych orę dow ni ków póź niej sze go kon gre ga cjo na -
li zmu, w for mie na ucza nej przez Brow ne’a, mo żna przy to czyć
Hen ry’ego Mar ty na De xte ra z Bo sto nu (1821-1890). Są to głów -
ni wo dzo wie utra cju sze ko ron Ko ścio ła kon gre ga cjo nal ne go,
wszy scy po ka za ni w ty pie przez Gam lie la, sy na Pe da su ra.
Obec nie krót ko omó wi my je go ofia ry w po sta ci an ty ty picz nej
mi sy, cza szy i ły żki, za uwa ża jąc, że w ostat nich 75 la tach wy -
pa czy li oni nie któ re ze swych za sad, np. two rząc kon gre ga cje
w for mie luź nej or ga ni za cji de no mi na cyj nej, z de no mi na cyj ny -
mi urzęd ni ka mi i wy zna niem wia ry.

(41) Ofia ru jąc swo ją mi sę, an ty ty picz ny Gam liel mu siał
wy ka zać, w ja ki spo sób dok try na o de mo kra cji zbo ru w je go
au to no mii i nie za le żno ści, pod zwierzch nic twem Chry stu sa,
od wszel kich ze wnętrz nych osób, zbo rów i or ga ni za cji ko ściel -
nych, na pra wia nie wła ści we po stę po wa nie i złe ce chy. Z pew -
no ścią ga ni ona i na pra wia się ga nie po wła dzę, po nie waż prze -
ry wa ta kie prak ty ki za wsze wte dy, gdy wy stę pu ją one u star -
sze go zbo ru. Kar ci i na pra wia nie wła ści we po stę po wa nie bi -
sku pów, któ rzy pa nu ją nad zbo ra mi i ich słu ga mi. Stro fu je
i na pra wia nie wła ści we po stę po wa nie me tro po li ty, któ ry pa -
nu je nad bi sku pa mi, star szy mi i zbo ra mi. Ga ni i na pra wia je za -
wsze wte dy, gdy pa triar cha lub kar dy nał pa nu je nad me tro po -
li ta mi, bi sku pa mi, star szy mi i zbo ra mi. Kar ci i na pra wia pa pie -
ża w je go pa no wa niu nad urzęd ni ka mi świec ki mi i re li gij ny -
mi, oso ba mi pry wat ny mi i or ga ni za cja mi. Py cha i am bi cja się -
ga ją cych po wła dzę za wsze spo ty ka ją się z jej stro ny z na ga ną
i na pra wia niem. Sta now czo pro te stu je ona i na pra wia grze chy
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kle ry kal nej uzur pa cji, rzą dze nia, ty ra nii, prze są dów, sa mo wy -
wy ższa nia, uci ska nia i błę du, do któ rych kle ry ka lizm za wsze
pro wa dzi. Stro fu je i na pra wia obo jęt ność na praw dzi we du -
cho we spra wy i in te re sy, ja ką kle ry ka lizm za wsze ro dzi u tych,
któ rzy go prak ty ku ją. Pro te stu je i na pra wia ogra bia nie, de gra -
do wa nie, igno ran cję, sła bość, for ma lizm, świa to wość, słu żal -
czość i cier pie nia lu dzi, ja kie kle ry ka lizm za wsze po wo du je.
Ogra ni cza i na pra wia po ten cjal nych łow ców urzę dów i wła dzy
w zbo rze, nie do pusz cza jąc ich do urzę dów zbo ro wych lub de -
gra du jąc oso bę peł nią cą w zbo rze ja kąś funk cję, je śli w kle ry -
kal ny spo sób pró bu je ona „rzą dzić zbo rem”. Stro fu je i na pra -
wia wszel kie in try gi zmie rza ją ce do kon tro lo wa nia spraw in -
te re so wych, wy bo rów i kar no ści w zbo rze przez ja kich kol wiek
je go urzę do wych lub nie urzę do wych człon ków. Kar ci nie bra -
ter skość tych, któ rzy usi łu ją oba lać, ob cho dzić, ogra ni czać lub
igno ro wać de mo kra cję zbo ru w je go au to no mii i nie za le żno ści.
Ga ni i na pra wia chci wość tych, któ rzy w Ko ście le szu ka ją sta -
no wisk, przy wi le jów i wła dzy. Pięt nu je i na pra wia kłó tli wość
i bez względ ność stron ni cze go du cha w zbo rze. Kar ci i na pra -
wia pró żność mi łu ją cych urząd i po pu lar ność. Z pew no ścią
na pra wia nie sub or dy na cję win nych wy kra cza nia prze ciw ko
pra wom zbo ru wo bec Pa na Je zu sa, ja ko ab so lut ne go Mo nar -
chy. Na pra wia ka żdy prze jaw po stę po wa nia nie god ny star sze -
go lub dia ko na, ja ko urzęd ni ków zbo ru. Stro fu je i na pra wia le -
ni we go star sze go, nie su mien ne go dia ko na i obo jęt ne go nie -
urzę do we go człon ka zbo ru. Sto su jąc kar ność, na pra wia w ce -
lu po ku ty, a w przy pad ku jej bra ku – na pra wia przez wy łą cze -
nie. Za tem dok try na o de mo kra cji zbo ru w au to no mii i nie za -
le żno ści pod zwierzch nic twem Chry stu sa na pra wia wszel kie
prze ciw ne jej czy ny i ce chy. Zaj mu jąc się tą dok try ną, an ty ty -
picz ny Gam liel wie lo krot nie sto so wał ta kie i in ne for my na pra -
wia nia. W ten spo sób ofia ro wał swo ją mi sę.

(42) An ty ty picz ny Gam liel oba lał też wszel kie ar gu men ty
prze ciw ko dok try nie, że pod Chry stu sem zbór jest de mo kra -
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cją, któ ra ko rzy sta ze swej au to no mii i któ ra cie szy się nie za -
le żno ścią od wszel kich ze wnętrz nych osób, zbo rów oraz ko -
ściel nych or ga ni za cji i przy wód ców, tj. ofia ro wał an ty ty picz -
ną cza szę. Na za rzut, że zbo ro wi nie mo żna bez piecz nie po -
wie rzyć ta kich władz, od po wia dał, że pod zwierzch nic twem
Chry stu sa jest to mo żli we i pod tym zwierzch nic twem osta -
tecz nie za wsze przy no si do bre re zul ta ty, zgod nie z pla nem
Pa na lep sze od tych, ja kie mo żna by osią gnąć w in ny spo sób.
Na za rzut, że sa mo rzą dze nie się zbo ru (ekle zja sty cyzm) po -
zba wia go słu żby zdol niej szych, bar dziej do świad czo nych
i sku tecz nych lu dzi, osią gal nych przy za rzą dza niu zbo rem
w spo sób pre zbi te riań ski, epi sko pal ny, pa triar chal ny lub pa -
pie ski, od po wia dał, że zbór mo że się bez nich obyć, o ile zaj -
mu je się da nym mu przez Bo ga dzie łem, i że ta kie rzą dze nie
zbo rem w mniej szym lub więk szym stop niu za wsze od pro -
wa dza zbo ry od da ne go im przez Bo ga za da nia i dla te go na -
le ży z nie go zre zy gno wać. Na za rzut, że ta ki ustrój zbo ro wy
sprzy ja po rząd ko wi i sku tecz no ści, an ty ty picz ny Gam liel od -
po wia dał, że po rzą dek i sku tecz ność, któ rym on sprzy ja, po -
cho dzi od dia bła, świa ta i cia ła, osła bia jąc po rzą dek i sku -
tecz ność za le co ną przez Bo ga. Na za rzut pre zbi te rian, że bi -
blij nym ide ałem rzą dze nia się zbo ru nie jest de mo kra cja kon -
gre ga cjo nal na, w au to no mii i nie za le żno ści, lecz wy bra -
na przez zbór ary sto kra cja, skła da ją ca się ze star szych, lo kal -
nych i sy no dal nych, od po wia dał, że Pi smo Świę te uczy, iż
zbo ry apo stol skie wy bie ra ły swych wszyst kich sług, pro wa -
dzi ły swe spra wy in te re so we, sto so wa ły swo ją kar ność, usu -
wa ły nie po ku tu ją cych, przyj mo wa ły ich po now nie po oka za -
niu po ku ty i pro wa dzi ły pra cę ewan ge li za cyj ną. Żad na ary -
sto kra cja star szych nie kie ro wa ła więc zbo ra mi, lecz pa no wa -
ła w nich de mo kra cja, dzia ła ją ca pod zwierzch nic twem Chry -
stu sa w au to no mii i nie za le żno ści. Co do star szych sy no dal -
nych od po wia dał on, że zbo ry apo stol skie ta kże ich nie zna -
ły, tak jak nie zna ły łą cze nia zbo rów, wy ni ka ją ce go z sy no -
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dów i star szych sy no dal nych. Na ar gu ment pre zbi te rian, że
ich ary sto kra cja jest w Bi blii okre śla na ta ki mi na zwa mi, któ -
re su ge ru ją ary sto kra cję [pro ista me noi – ci, któ rzy pro wa dzą,
prze wod ni czą cy ze brań in te re so wych, błęd nie prze tłu ma -
czo ne ja ko prze ło że ni, Rzym. 12:8; 1 Tes. 5:12; he go ume noi –
przy wód cy, Żyd. 13:7,17,24; pres by te roi – star si, Dz.Ap. 20:17;
epi sco poi – nad zor cy, Dz.Ap. 20:28; po ima ine in – paść, tzn. owce
Bo ga, Dz.Ap. 20:28,29; 1 Pio tra 5:2], od po wia dał, że ta cy
urzęd ni cy są cał ko wi cie zgod ni z de mo kra cją zbo ru, ko rzy sta -
ją ce go z au to no mii i nie za le żno ści, pod wa run kiem, że po zo -
sta ją ta ki mi, ja ki mi Bóg ich prze wi dział – słu ga mi, a nie pa na -
mi nad dzie dzic twem Bo ga (1 Pio tra 5:1-3).

(43) Na ar gu ment epi sko pa lian, że ta ka de mo kra cja zbo -
ro wa, au to no mia i nie za le żność jest nie wła ści wa, po nie waż
prze czy dok try nie o apo stol skiej suk ce sji bi sku pów, an ty ty -
picz ny Gam liel od po wia dał: (1) że wią żąc Bo skie dok try ny
i prak ty ki Wie ku Ewan ge lii dla zbo rów i roz wią zu jąc ich
z wszyst kich in nych, Apo sto ło wie nie pa no wa li nad ni mi,
lecz bez ja kie go kol wiek wtrą ca nia się uzna wa li wy bie ra nie
przez nich wła snych urzęd ni ków, pro wa dze nie wła snych
spraw in te re so wych, sto so wa nie wła snej kar no ści, usu wa nie
osób nie po ku tu ją cych, po now ne przyj mo wa nie po ku tu ją -
cych oraz wy sy ła nie wła snych mi sjo na rzy; (2) bi sku pi nie są
w sta nie hi sto rycz nie wy pro wa dzić swej suk ce sji od Apo sto -
łów; (3) dok try na o apo stol skiej suk ce sji jest błę dem, po nie -
waż nie tyl ko nie po sia da naj mniej szej pod sta wy w Pi śmie
Świę tym, lecz jest w nim wy raź nie po tę pio na (Obj. 2:2;
21:14); (4) w ro ku 251 Cy prian ja ko pierw szy przed sta wił
dok try nę o apo stol skiej suk ce sji bi sku pów. Na ich twier -
dze nie, że ja ko wład ca za rów no pre zbi te rów, jak i zbo ru, bi -
skup jest pod zwierzch nic twem Pa na praw dzi wą gło wą zbo -
ru, an ty ty picz ny Gam liel od po wia dał, że na zwy bi skup (epi -
sco pos) i star szy (pres by te ros) są w Bi blii uży wa ne za mien nie



347Ofiary książąt  Wieku Ewangel i i (c .d . )

(Dz.Ap. 20:17, por. z w.28; Tyt. 1:5, por. z w.6-9, gdzie wy -
mie nia on kwa li fi ka cje dla tych star szych i uży wa w od nie -
sie niu do nich na zwy bi skup; zgod nie z w. 5 ich wy bo rem
miał za jąć się Ty tus; po da jąc w 1 Tym. 3:1-7 ce chy bi sku pa,
nie mó wi ni cze go wię cej o star szych, a wer se ty na stę pu ją ce
bez po śred nio po tem po da ją ce chy dia ko nów; Fi lip. 1:1,
gdzie św. Pa weł zwra ca się do świę tych zbo ru z bi sku pa mi
[licz ba mno ga] i dia ko na mi, nie wy mie nia jąc sło wa star si,
po nie waż we dług św. Paw ła są oni to żsa mi z bi sku pa mi;
1 Pio tra 5:2,3, gdzie św. Piotr na po mi na star szych, by dzia -
ła li ja ko bi sku pi [epi sko po un tes], „nad zo ruj cie”, we dług epi -
sko pal ne go prze kła du A.V.). Na rosz cze nia me tro po li tów,
czy li ar cy bi sku pów, oraz kar dy na łów i pa triar chów do swo -
ich władz an ty ty picz ny Gam liel od po wia dał: (1) że Bi blia nie
za wie ra naj mniej szej wzmian ki o ta kich urzęd ni kach w or -
ga ni za cji ko ścio ła apo stol skie go; (2) że ich rosz cze nia upa da -
ją ra zem z rosz cze nia mi bi sku pów; oraz (3) że są oni jesz cze
więk szy mi uzur pa to ra mi, oso ba mi się ga ją cy mi po wła dzę
i pa na mi nad Bo skim dzie dzic twem niż bi sku pi. Na rosz cze -
nia pa pie ża udzie la li tych sa mych od po wie dzi co an ty ty -
picz ny Elia saf (wo dzo wie z utra cju szy ko ron Ko ścio ła epi -
sko pal ne go; zob. roz. V). W ten spo sób an ty ty picz ny Gam -
liel zwy cię sko oba lał ka żdy za rzut wo bec bi blij nej dok try ny,
że pod zwierzch nic twem Chry stu sa zbór jest de mo kra cją,
cie szą cą się au to no mią i nie za le żno ścią od wszel kich ze -
wnętrz nych osób, zbo rów oraz ko ściel nych or ga ni za cji czy
przy wód ców. Tak ofia ro wał swą cza szę.

(44) An ty ty picz ny Gam liel ofia ro wał rów nież swo ją ły żkę,
tj. wy cho wy wa nie w spra wie dli wo ści. Czy niąc to, do wo dził, że
dok try na, iż pod zwierzch nic twem Chry stu sa zbór jest de mo -
kra cją cie szą cą się wła sną au to no mią i nie za le żno ścią od wszel -
kich ze wnętrz nych osób, zbo rów oraz ko ściel nych or ga ni za cji
czy przy wód ców – sprzy ja spra wie dli wo ści; uży wał więc tej
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dok try ny do za chę ca nia do niej. Wy ka zy wał, że dok try na ta
sprzy ja spra wie dli wo ści wo bec Bo ga, po nie waż uzna je i re ali -
zu je Bo skie za rzą dze nie rzą dze nia się zbo ru. Po ka zy wał też, że
dok try na ta po ma ga spra wie dli wo ści, po nie waż uzna je i we
wszyst kim pod da je się przy wódz twu Chry stu sa w Ko ście le, ja -
ko Je go Cie le. Uży wał więc tej dok try ny do za chę ca nia bra ci
do ta kie go uzna nia i przy ję cia Bo skie go po rząd ku rzą dze nia się
zbo ru oraz do ta kie go uzna nia przez bra ci i pod da nia się we
wszyst kim Chry stu so wi, ja ko ich Gło wie w Cie le. Sto so wał tę
dok try nę ta kże do za szcze pia nia wła ści we go wza jem ne go
uzna wa nia się bra ci za człon ków ka płań stwa, po sia da ją cych
w zbo rze rów ne pra wa przed Bo giem i wza jem nie przed so bą;
szcze gól ny mi przy wi le ja mi mo gli cie szyć się tyl ko ci, któ rzy zo -
sta li do te go prze wi dzia ni przez Bo ga przez gło sy zbo ru. Uży -
wał tej dok try ny do wpa ja nia star szym zdro wej lek cji, że są oni
słu ga mi zbo ru, a nie je go pa na mi. W ten spo sób po głę biał ich
po ko rę. Wy ko rzy stał tę dok try nę do po więk sze nia po czu cia
od po wie dzial no ści ka żde go człon ka zbo ru w ro zum nej współ -
pra cy ja ko oka Pa na oraz su mien nej współ pra cy ja ko rę ka Pa -
na w spra wach zbo ru – czy to po przez wy bie ra nie urzęd ni ków,
pro wa dze nie spraw in te re so wych, uży wa nie kar no ści, zry wa -
nie spo łecz no ści z ty mi, któ rzy zo sta li wy łą cze ni z właściwych
powodów, przyj mo wa nie z prze ba cze niem po ku tu ją cych czy
też wy sy ła nie ewan ge li stów. Uży wał jej do po głę bia nia wza -
jem nej bra ter skiej mi ło ści i tro ski, ja ko człon ków te go sa me go
Cia ła. Sto so wał ją do wska zy wa nia na ci chość, nie skwa pli wość
i cier pli wość w ob li czu ró żnic opi nii od no śnie wo li Pa na. Wy -
ko rzy sty wał ją do wzma ga nia mi ło ści bra ci i obro ny wol no ści,
przez któ rą Chry stus czy ni ka płań stwo wol nym, a ta kże do po -
więk sza nia ich mi ło ści do ofia ro wa nia w in te re sie Cia ła oraz
po ma ga nia wszyst kim w uzna wa niu jed no ści, ró żno rod no ści
i wspól no ty Cia ła Chry stu sa. Wy ko rzy sty wał ją do po bu dza -
nia wia ry w kie ro wa nie przez Pa na wszyst ki mi rze cza mi
w spra wach zbo ru oraz do za chę ca nia do mi ło ści i po słu szeń -
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stwa dla pra wa i po rząd ku w zbo rze. Uży wał jej do od wo dze -
nia bra ci od świec kich za rzą dzeń w pro wa dze niu dzie ła ko ścio -
ła oraz co raz więk sze go odłą cza nia bra ci do świę to ści, bez któ -
rej nikt nie mo że oglą dać Pa na. Sto so wał ją do po bu dza nia
ka żde go zbo ru, by w swej wła snej spo łecz no ści i po za nią sta -
wał się w ewan ge li za cyj nej gor li wo ści „pło ną cym i świe cą cym
świa tłem”. Od po wied nio do te go Ko ściół kon gre ga cjo nal ny
był w czo łów ce ewan ge li za cyj nych wy sił ków w kra ju i za gra -
ni cą. Uży wał tej dok try ny, by po bu dzać star szych i zbór
do wza jem nej mi ło ści, współ czu cia, spo łecz no ści i po mo cy
w ich wza jem nych re la cjach. Na praw dę owoc na by ła ta sym -
bo licz na ły żka w jej wy cho wy wa niu w spra wie dli wo ści. Za -
praw dę by ła ona peł na won ne go ka dzi dła – łask Du cha.

(45) Cie szy oczy wi ście fakt, że dok try na ta prze kro czy ła
gra ni ce kon gre ga cjo na li zmu i użyź ni ła po la kil ku in nych de no -
mi na cji, ta kich jak bap ty ści, uni ta ria nie -uni wer sa li ści, chrze ści -
ja nie, ad wen ty ści i wie le grup lu te rań skich. Nie jest ni czym
dziw nym, że nasz Pan przy go to wy wał w szko le Ko ścio ła kon -
gre ga cjo nal ne go chłop ca, któ ry stał się onym Słu gą. Cie szy ta -
kże to, jak kon se kwent nie wpro wa dzał on wśród lu du praw -
dy tę praw dę – za rów no teo re tycz nie, jak i prak tycz nie. Po je -
go śmier ci mię dzy in ny mi P.B.I., a szcze gól nie To wa rzy stwo,
wy stą pi ło prze ciw ko tej dok try nal nej praw dzie, z ka ta stro fal -
ny mi skut ka mi. Zbo ry To wa rzy stwa są za rzą dza ne przez kie -
row ni ków słu żby i star szych, ci z ko lei są za rzą dza ni przez
piel grzy mów, a ci – przez Ru ther for da. W znacz nym stop niu
sprze nie wie rzo no się więc ich de mo kra cji, au to no mii i nie za -
le żno ści, a dok try na o prze wo dzie, z je go ma łym pa pie żem ja -
ko gło wą, w du żym stop niu znisz czy ła sa mo rząd zbo ru w zbo -
rach To wa rzy stwa na ca łym świe cie.

(46) Kle ry ka lizm wśród lu du praw dy jest więc jed ną z pa lą -
cych kwe stii. Sze rzy się on nie mal wszę dzie. W ma łym Ba bi lo -
nie ma my ma ły pre zbi te rial ny sys tem rzą dze nia zbo rem – pa no -
wa nie star szych. W nad zo ru ją cym star szym ma my je go bi sku -
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pa zbo ro we go; w piel grzy mach po moc ni czych – bi sku pów die -
ce zjal nych; w za rzą dach – ma łych pa triar chów; w na czel ni kach
ró żnych za gra nicz nych cen tral – ma łych me tro po li tów; w piel -
grzy mach to wa rzy stwa – ma łych kar dy na łów; a w pre ze sie to -
wa rzy stwa – ma łe go pa pie ża. De mo kra cja, któ ra za dni Br. Rus -
sel la prze ja wia ła się au to no mią i nie za le żno ścią zbo rów, w czte -
rech or ga ni za cyj nych po dzia łach le wic kich jest w ró żnym stop -
niu nisz czo na, dep ta na pod no ga mi tych kle ry ka łów. Nie któ rzy
bra cia zo sta li po bu dze ni do wła ści we go dzia ła nia w tej spra wie;
in ni sprze ci wia ją się bar dzo nie śmia ło; a nie któ rzy na uczy li się
no sić kaj da ny nie wol ni ków – przy gnie ce ni, uci śnię ci, ogra bie ni
ze swych praw i swo bód, znie wo le ni pod kle ry ka li zmem bar -
dziej wy ra fi no wa nym, a mi mo to wca le nie mniej rze czy wi -
stym od te go, ja ki kwit nie w pa pie skich, pa triar chal nych, me tro -
po li tar nych, epi sko pal nych i pre zbi te rial nych sek tach chrze ści -
jań stwa. Jak dłu go bę dą to le ro wać to ci, któ rzy w cza sach na sze -
go Pa sto ra cie szy li się wol no ścią w Chry stu sie? Jesz cze kil ka lat,
a skoń czy się to na za wsze, po nie waż ruch Epi fa nii czę ścio wo
jest pro te stem prze ciw ko kle ry ka li zmo wi wśród bra ci, ja ko for -
mie re wo lu cjo ni zmu; w słusz nym cza sie on zwy cię ży, nisz cząc
zu peł nie kle ry ka lizm.

(47) A do was, dro dzy bra cia oświe ce ni Epi fa nią, chce my
zwró cić się z od po wied nim na po mnie niem: „Stój cie te dy w tej
wol no ści, któ rą nas Chry stus wol ny mi uczy nił, a nie pod da waj -
cie się zno wu pod jarz mo nie wo li”. Dro dzy współ bra cia star si,
na po mi na my was do wy peł nia nia za le ceń z 1 Pio tra 5:1-3.
Wszyst kich in nych na po mi na my do mi ło wa nia, po pie ra nia, za -
chę ca nia i współ pra co wa nia z wa szy mi star szy mi i dia ko na mi,
je śli dzia ła ją oni jak słu dzy w Chry stu sie i pod zwierzch nic -
twem Chry stu sa. Je śli jed nak za po mną, że ich urząd jest urzę -
dem słu żby i za czną po stę po wać tak, jak gdy by był to urząd po -
le ga ją cy na pa no wa niu, naj pierw upo mnij cie ich i sprze ciw cie
się te mu, a osta tecz nie – je śli nie na pra wią swe go po stę po wa nia
– usuń cie ich ja ko star szych lub dia ko nów. Je śli ta kie po stę po -
wa nie cią gle się utrzy mu je, w do brej wie rze mo że cie być pew -
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ni, że są oni kle ry ka li sta mi, w ten spo sób ob ja wia ny mi ja ko Le -
wi ci, któ rych po zby cie się przy nie sie wam bło go sła wień stwa,
a im udzie li do świad czeń nie zbęd nych do oczysz cze nia. Za chę -
ca my też wszyst kich star szych i wszyst kich po zo sta łych do bra -
ter skiej mi ło ści, nie skwa pli wo ści, wy ro zu mia ło ści, ci cho ści, wza -
jem nej tro ski, wza jem nej oce ny, wza jem nej uży tecz no ści w zbo -
rach oraz lo jal no ści w ba da niu, gło sze niu i prak ty ko wa niu Sło -
wa, za wsze szu ka jąc wo li Gło wy i oka zu jąc wier ne jej po słu szeń -
stwo. Wów czas wszyst ko bę dzie do brze ze star szy mi i wszyst -
ki mi po zo sta ły mi. Szcze rze pra cuj my i mó dl my się o to.

(48) Roz wa ża jąc 4 Moj. 7, do tych czas po da li śmy typ i an ty -
typ na sze go ro zu mie nia wer se tów od 1 do 59. Obec nie pra gnie -
my za sta no wić się nad ty pem i an ty ty pem ofiar Abi da na, sy -
na Gi de onie go, księ cia Be nia mi na, ty picz nie przed sta wio nych
w 4 Moj. 7:60-65. Roz wa ża nia te do ty czą ofiar księ cia ostat nie -
go po ko le nia po za chod niej stro nie przy byt ku – Be nia mi -
na (4 Moj. 2:18,22). W roz. I po da li śmy pew ne my śli wy ja śnia -
ją ce an ty ty picz nych Be nia mi tów. Mu si my pa mię tać, że są oni
sek ta mi fa na tycz ny mi. Przez sło wo fa na tycz ne ro zu mie my
w tym kon tek ście ce chę, któ ra opie ra wia rę i dzia ła nie nie tyl -
ko na Pi śmie Świę tym, lecz na po za bi blij nych wra że niach,
uczu ciach, snach, wi zjach, „brze mio nach” itp., w re zul ta cie
cze go jej wy znaw cy skłon ni są do mniej lub bar dziej nie roz sąd -
nych rze czy. Na przy kład nie któ rzy kwa krzy dzię ki swym
wra że niom od czu li, że Pan po ło żył na nich „brze mię” (głę bo -
ko od czu wa ną od po wie dzial ność), by cho dzić zu peł nie na go
po uli cach lud nych miast, ogła sza jąc bia dy dla ich miesz kań -
ców za grzech; czy ni li więc te nie roz sąd ne rze czy. Po dat ność
Jo se pha Smi tha na wra że nie, że otrzy mał księ gę Mor mo -
na z za ko pa nych zło tych ta bli czek, do któ rych zo stał skie ro wa -
ny przez wi zję, i że prze tłu ma czył na an giel ski grec kie i he braj -
skie Pi smo Świę te, nie zna jąc tych ję zy ków, to przy kła dy fa na -
tycz nych cech pro wa dzą cych an ty ty picz nych Be nia mi tów
do ro bie nia nie roz sąd nych rze czy. W po bu dza niu ich do prze -
ko nań i dzia łań pew ną ro lę od gry wa więc okul tyzm.
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(49) Przy ana li zie an ty ty picz ne go Be nia mi na i Ma nas se sa
nie za po mi naj my o wy ja śnie niu ró żni cy mię dzy an ty ty pem Ja -
ku ba, spła dza ją cym swych sy nów (1 Moj. 29:31-30:25; 35:16-18),
a an ty ty picz ną li stą po tom ków tych sy nów ja ko po ko leń
z 4 Moj. 1,2 i 26, co za uwa ży li śmy w roz. I. Wi dzi my więc, że
Ja kub jest uży wa ny (w przy pad ku spło dze nia Efra ima i Ma nas -
se sa – w zna cze niu ad op cyj nym, przy bra nym) ja ko typ spła -
dza nia ru chów, któ re zo sta ły wy pa czo ne w Ko ścio ły lu te rań -
ski, kon gre ga cjo nal ny i fa na tycz ne sek ty z punk tu wi dze nia
ob ra zu przy byt ku. Z punk tu wi dze nia 1 Moj. 29:31-30:25, spła -
dza jąc Le wie go i Be nia mi na, przed sta wia on jed nak roz po -
czę cie ko lej no ru chów lu te rań skie go i Wiel kiej Kom pa nii.
W ob ra zie Ja ku ba ruch i Ko ściół kon gre ga cjo nal ny są uwzględ -
nio ne w an ty ty picz nym Ju dzie, na to miast oso by fa na tycz ne
w ty pie Ja ku ba naj wy raź niej są włą czo ne do wszyst kich ru -
chów i ko ścio łów ja ko jed nost ki, lecz w ob ra zie przy byt ku ja -
ko kla sa są an ty ty picz nym Be nia mi nem. God ny pod kre śle nia
jest też fakt, że te zmia ny w ob ra zie do ty czą je dy nie trzech po -
ko leń po an ty ty picz nej za chod niej stro nie Przy byt ku – spra -
wie dli wo ści. Zmia na z an ty ty picz ne go Le wie go na Efra ima
w tych dwóch an ty ty pach jest wy mu szo na fak tem, że Le wi zo -
stał wy bra ny ja ko typ an ty ty picz nych Ka pła nów i Le wi tów.
W przy pad ku dzie wię ciu po zo sta łych po ko leń ob ra zy Ja ku ba
i przy byt ku są iden tycz ne z punk tu wi dze nia dzie wię ciu ty -
picz nych i an ty ty picz nych po ko leń oraz oso by je spła dza ją cej.
Zmia na w od nie sie niu do trzech po ko leń po stro nie spra wie -
dli wo ści an ty ty picz ne go Przy byt ku jest być mo że su ge stią
zmia ny ze spra wie dli wo ści do mi ło ści, w po stę po wa niu Bo ga
w cza sie Wie ku Ewan ge lii, po nie waż oku po wa ofia ra na sze go
Pa na za spo ko iła spra wie dli wość.

(50) Księ ciem Be nia mi na (w.60) był Abi dan, syn Gi de onie -
go. Abi dan zna czy mój oj ciec (Abi) jest sę dzią (Dan). Gi de oni zna -
czy mój po tę żny ry cerz. Jak już wie my, Ge de on zna czy po tę żny ry -
cerz, na to miast przy ro stek i ozna cza mój. Zna cze nie imie nia
Abi dan pa su je do wo dzów z utra cju szy ko ron sekt fa na tycz -
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nych, po nie waż opo wia da li się oni za spra wie dli wo ścią we
wszech stron nym sto so wa niu tej za le ty wo bec Bo ga i czło wie -
ka, i w ten spo sób upar cie twier dzi li, że Bóg, ich Oj ciec, spra -
wie dli wie jest Sę dzią wszyst kich. Mo ral na od wa ga, ja ką oka -
zy wa li bro niąc spra wie dli wo ści wo bec Bo ga i czło wie ka, słusz -
nie do pro wa dzi ła do uzna nia ich przez sek ty fa na tycz ne ja ko
ich po tę żne go ry ce rza – Gi de oni, mój po tę żny ry cerz.

(51) Sza far ska praw da te go an ty ty picz ne go po ko le nia jest
na stę pu ją ca: praw dzi wa re li gia po le ga na mi ło ści do Bo ga z ca -
łe go ser ca, umy słu, du szy i si ły, a do in nych – jak do sa me go sie -
bie. In ny mi sło wy, re li gia jest dla nich wy łącz nie oso bi stą i in -
dy wi du al ną spra wą z punk tu wi dze nia spra wie dli wo ści – mi -
ło ści obo wiąz ko wej, w od ró żnie niu od bez in te re sow nej. Ich na -
cisk na to, co oso bi ste i in dy wi du al ne, był jed nak tak prze sa -
dzo ny, że uczy nił ich po dat ny mi na mie sza nie z na tchnie niem
Bo ga spe cy ficz nych oso bi stych cech i przy zwy cza jeń. Jest to
bar dzo wy raź nie wi docz ne, szcze gól nie u kwa krów – mat ce
sekt fa na tycz nych. Wła ści wą rze czą jest oczy wi ście pod kre -
śla nie w re li gij nym ży ciu ele men tu oso bi ste go i in dy wi du al ne -
go. Jed nak czy nie nie te go do stop nia utra ty świa do mo ści o po -
trze bie ogra ni cze nia się fak tem oj co stwa Bo ga, prze ma wia ją ce -
go w Bi blii, oraz bra ter stwem w Cie le Chry stu sa, mu si ro dzić
fa na tyzm. Roz sąd ne ogra ni cze nie in dy wi du al ne go i oso bi ste -
go ele men tu, wy ma ga ne przez za le żność od Bo skiej wo li ob -
ja wio nej w Pi śmie Świę tym, a ta kże ogra ni cze nie oso bi stej spe -
cy fi ki w in te re sie in nych człon ków Cia ła oraz w ce lu łą cze nia
się z ni mi – da je nam zrów no wa żo ny cha rak ter, któ ry uwal nia
od fa na ty zmu zro dzo ne go przez re li gij ność, któ ra nie jest w ten
spo sób pod po rząd ko wa na i kon tro lo wa na. Jest to praw dzi wie
bo le sna ra na u wszyst kich sekt fa na tycz nych. U kwa krów i in -
nych z te go an ty ty picz ne go po ko le nia pro wa dzi ona do sta wia -
nia ich oso bi stych po glą dów, uczuć, wra żeń, wi zji, snów itp.
po nad spi sa ne Sło wo, a ta kże do zwią za ne go z tym po gar dza -
nia Pi smem Świę tym na rzecz tych su biek tyw nych sta nów,
któ re na zy wa ją oni „we wnętrz nym świa tłem”, „Chry stu sem”
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lub „Du chem” w ich ser cu. Nie po zwa la ją in ter pre to wać Bi blii
w spo sób sprzecz ny z ty mi od czu cia mi, utrzy mu jąc, że ten
sam Duch, któ ry po dyk to wał Pi smo Świę te, prze ma wia w ich
ser cu, i – jak mó wią – nie za prze cza so bie. W więk szym lub
mniej szym stop niu pod po rząd ko wu ją więc Pi smo Świę te swe -
mu „we wnętrz ne mu świa tłu”, swe mu „Du cho wi w środ ku”,
swe mu „Chry stu so wi w ser cu”, co czę sto nie jest ni czym in -
nym, jak tyl ko ich wła sny mi fa na tycz ny mi od czu cia mi.

(52) Po sia da li jed nak spo rą część praw dy ja ko swą praw -
dę sza far ską. Gdy by zde fi nio wa li praw dzi wą re li gię ja ko
szcze rą mi łość obo wiąz ko wą i bez in te re sow ną do Bo ga i bliź -
nich, opar tą, wy pły wa ją cą i zgod ną z na uka mi Bi blii, po da li -
by na ten te mat peł ną praw dę. Lecz peł na praw da na ten te -
mat, jak i na wszyst kie in ne, na le ży do Żni wa. Nie mo gli jej za -
tem otrzy mać wcze śniej, a usy tu owa nie te go an ty ty picz ne go
po ko le nia po stro nie spra wie dli wo ści an ty ty picz ne go Przy byt -
ku ozna cza, że je śli cho dzi o de fi ni cję praw dzi wej re li gii, by -
ła ona do bra, lecz po trze bo wa ła uzu peł nie nia praw da mi wy -
ższy mi od tych, ja kie by li w sta nie otrzy mać. Bóg udzie lił więc
czę ścio wej praw dy bra tu Geo r go wi Fo xo wi, któ re go użył
do roz po czę cia ru chu, wy pa czo ne go przez wo dzów z utra cju -
szy ko ron sekt fa na tycz nych w te sek ty. Głów ny mi wo dza mi
z utra cju szy ko ron ró żnych od mian sekt fa na tycz nych by li
Wil liam Penn, Sa mu el Fi sher, Iza ak Pen ning ton (kwa krzy),
Edward Irving (zwo len ni cy Irvin ga), Jo seph Smith (świę ci
ostat nich dni), Ale xan der Do wie (zwo len ni cy Do wie go), An -
drew Mur ray (lud świę to ści) oraz A.B. Simp son (sto wa rzy -
sze nie chrze ści jań skie i mi syj ne). U wszyst kich tych bra ci znaj -
du je my wa dy i za le ty sekt fa na tycz nych. Po mi nie my te pierw -
sze, a po wie my o tych dru gich. By li to bra cia pra wi i z za sa da -
mi, któ rzy szla chet nie opo wia da li się za re li gią ser ca, w prze -
ci wień stwie do for ma li zmu i le ga li zmu, kła dąc na cisk na pra -
we ser ce wo bec Bo ga i czło wie ka. Ich na śla dow cy, tak jak oni,
z re gu ły są do bry mi przy kła da mi po bo żno ści wo bec Bo ga
i bra ter skiej mi ło ści wo bec czło wie ka, któ re – jak po ka zu je
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ana li za św. Pio tra (2 Pio tra 1:5-7) – sta no wią dwa ele men ty
spra wie dli wo ści, mi ło ści obo wiąz ko wej do Bo ga i czło wie ka.

(53) Gdy praw da ta zo sta ła ogło szo na przez Fo xa, na praw dę
by ła po kar mem na czas słusz ny, po nie waż wa run ki w chrze ści -
jań stwie z pew no ścią wy ma ga ły po ło że nia na ci sku na re li gię
ser ca, w prze ci wień stwie do zła na świe cie oraz do gma ty zmu,
for ma li zmu, ra cjo na li zmu i le ga li zmu w Ko ście le. Za nim opi sze -
my wa run ki w An glii, gdzie głów nie słu żył Geo r ge Fox, któ ry
roz po czął gło sze nie w ro ku 1647, pra gnie my za ry so wać po krót -
ce wa run ki w Eu ro pie. Woj na trzy dzie sto let nia, wy mu szo -
na przez ka to li ków w pró bie znisz cze nia pro te stan ty zmu, wy bu -
chła w ro ku 1618 i za mie ni ła Niem cy, Au strię i Flan drię w pust -
ko wie. Jej re zul ta ty by ły tak strasz ne, że pod ko niec woj ny lud -
ność Nie miec wy no si ła tyl ko 25% te go, co na po cząt ku. Stro nę ka -
to lic ką ce cho wa ła re li gij na nie na wiść, bez względ ne okru cień -
stwo, nie do trzy my wa nie obiet nic i przy siąg, jaw na zdra da, bez -
dusz ne per trak ta cje, wy ra cho wa ne sa mo lub stwo, wiel ka bez bo -
żność i bez li to sny ucisk. Stro na pro te stanc ka, do pro wa dzo -
na do de spe ra cji, wal czy ła o prze trwa nie tak, jak mo gą wal czyć
tyl ko ci, przed któ ry mi stoi nie mal pew na za gła da. Po woj nie
świa to wej, woj na trzy dzie sto let nia praw do po dob nie by ła naj gor -
szą ze wszyst kich, ja kie kie dy kol wiek sto czo no. Ta ka woj na po -
cią gnę ła za so bą owo ce, ja kie za wsze przy no si woj na, pro por cjo -
nal nie do złe go du cha, w ja kim jest to czo na. Wszę dzie w spo łe -
czeń stwie mo żna by ło do strzec bez po śred nie re zul ta ty woj ny
w po sta ci złych skut ków ob ni żo ne go stan dar du ży cia re li gij ne -
go, praw ne go i mo ral ne go. Po bo żność wo bec Bo ga i życz li wość
wo bec czło wie ka ustą pi ły miej sca na ra sta ją cej jaw nej nie wier no -
ści, bluź nier stwu i bra ku re li gij no ści, a sze rzą ca się nie życz li wość
czło wie ka wo bec czło wie ka wzma ga ła sa mo lub stwo. W Hisz -
pa nii, Wło szech i Au strii pa no wał wy łącz nie mar twy ka to li cyzm.
We Fran cji szyb ko sze rzył się mniej lub bar dziej are li gij ny duch
se ku la ry zmu i ro sną cej zmy sło wo ści. W Niem czech i Skan dy na -
wii lu te rań ska or to dok sja spro wa dzi ła re li gię do do gma ty zmu
umy słu oraz for ma li zmu ust. W czę ści Nie miec, Szwaj ca rii i Ho -
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lan dii to sa mo ro bił kal wi nizm. Wszę dzie – wśród ka to li ków
i pro te stan tów – z wy jąt kiem pew nych jed no stek bar dzo wi -
docz ny był brak praw dzi wej oso bi stej re li gii ser ca.

(54) W An glii pa no wa ły po dob ne wa run ki. Przy po mi na my so -
bie, że kró lo wa Elżbie ta usta no wi ła Ko ściół An glii na za sa dzie
jed no myśl no ści kul tu, a nie wie rzeń, wy ma ga jąc pod ka rą grzyw -
ny i uwię zie nia uczęsz cza nia do ko ścio łów pań stwo wych i za ka -
zu jąc zgro ma dzeń – taj nych spo tkań wszel kich dy sy den tów. Ja -
kub I (1603-1625), któ ry zle cił tłu ma cze nie prze kła du A.V., wpro -
wa dzał te wa run ki w ży cie. Je go au to kra tycz ne po glą dy o kró lo -
wa niu z Bo skiej ła ski do pro wa dzi ły go jed nak do nie prze jed na -
ne go kon flik tu z par la men tem. Wzbu dził w An glii spo ro roz go -
ry cze nia przez mniej sze lub więk sze lek ce wa że nie par la men tu
oraz przez au to kra tycz ne rzą dy za po śred nic twem sa mo lub nych
fa wo ry tów. Je go syn Ka rol I (1625-1649) oka zał się jesz cze gor szym
ty ra nem, na wet roz wią zu jąc par la ment, gdy ten nie chciał uznać
je go ab so lu ty zmu, wy wo łu jąc w An glii re wo lu cję, po bu dza jąc
Szko cję i Ir lan dię do na je cha nia An glii w ce lu udzie le nia po par -
cia je go ar mii prze ciw ko ar mii par la men tu i gi nąc przez ścię cie ja -
ko ty ran, zdraj ca, mor der ca i wróg wła sne go kra ju. Geo r ge Fox
(1647) roz po czął gło sze nie nie co wię cej niż rok przed je go ścię -
ciem. Nie ba wem po eg ze ku cji Ka ro la I w An glii na sta ły re pu bli -
ka i pro tek to rat Crom wel la. Spo ro roz go rącz ko wa nia, wal ki i sek -
ciar stwa, z wy ni ka ją cą z nich are li gij no ścią, ce cho wa ło ten i na -
stęp ny okres, gdy na tro nie An glii za sia dał Ka rol II (1660-1685), syn
Ka ro la I, i gdy znacz nie wzmo gła się bez bo żność w po sta ci nie wia -
ry, de izmu, ate izmu, roz rzut no ści, roz wią zło ści i nie uczci wo ści,
przy cią głych star ciach mię dzy kró lem i par la men tem.

(55) Spra wy re li gij ne by ły w bar dzo złym sta nie. W ko ście le
pań stwo wym za pa no wał mar twy for ma lizm. W Szko cji Ja kub
I i Ka rol I na ró żne spo so by usi ło wa li prze szka dzać re li gij nej wol -
no ści Szko tów, któ rzy nie mal w ca ło ści by li pre zbi te ria na mi, i na -
wet uda ło się na rzu cić im qu asi bi sku pów. W Ko ście le An glii po -
wsta ły trzy stron nic twa: (1) stron nic two ry tu ali stycz ne, któ re uzy -
ska ło prze wa gę, szcze gól nie pod kie run kiem ar cy bi sku pa Lau da,
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któ ry pró bo wał wpro wa dzić pew ne ry tu ały i dok try ny, prze śla -
du jąc od szcze pień ców, ta kich jak współ cze śni an glo -ka to li cy; tak
bar dzo po ru szy ło to par la ment, że do pro wa dzi ło Lau da pod to -
pór; (2) stron nic two ewan ge licz ne, któ re ja ko pu ry tań skie co raz
bar dziej sta wa ło się pre zbi te riań skie, kon gre ga cjo nal ne lub bap -
ty stycz ne w swych po glą dach i ce lach; oraz (3) sze ro kie stron nic -
two ko ściel ne, któ re uto ro wa ło dro gę sze rze niu się scep ty cy zmu,
de izmu i bę dą ce go ich na stęp stwem se ku la ry zmu. For ma lizm, do -
gma tyzm, le ga lizm i ra cjo na lizm sze rzy ły de mo ra li zu ją ce wpły -
wy w ca łym re li gij nym kli ma cie An glii i Szko cji. Re zul tat te go był
ta ki, że wszyst kie kla sy spo łecz ne – ary sto kra cja, bu rżu azja i bie -
do ta – w co raz więk szym stop niu tra ci ły du cha re li gii i po pa da ły
w ró żne od chy le nia ry tu ali zmu, do gma ty zmu, le ga li zmu lub ra -
cjo na li zmu, cze go wy ni kiem był za nik po bo żno ści wo bec Bo ga
i życz li wo ści wo bec czło wie ka. Za tem w Bry ta nii i Eu ro pie ist nia -
ła wiel ka po trze ba oży wie nia praw dzi wej re li gii, co ce cho wa ło ka -
żdy re for ma tor ski ruch. Uczy ni ło to praw dę, do gło sze nia któ rej
Bóg po bu dził Geo r ga Fo xa, po kar mem na czas słusz ny. Bez rad -
ność czło wie ka zno wu sta ła się szan są dla Bo ga, by po ma gać
i bło go sła wić po kar mem na czas słusz ny: że praw dzi we ży cie re -
li gij ne nie po le ga na ry tu ali zmie, do gma ty zmie, le ga li zmie i ra cjo -
na li zmie, lecz na ser cu, któ re naj wy ższą mi ło ścią ob da rza Bo ga,
a czło wie ka jak sa me go sie bie.

(56) Jak stwier dzi li śmy po wy żej, na rzę dziem Pa na w ogło -
sze niu te go za ry su praw dy oraz za po cząt ko wa niu ru chu, kła dą -
ce go na cisk na po bo żność wo bec Bo ga i mi łość bra ter ską wo bec
czło wie ka, był Geo r ge Fox. Uro dził się w ro ku 1624, rok
przed śmier cią Ja ku ba I, a czas, w któ rym kształ to wa ła się je go
oso bo wość, przy padł na burz li wy okres Ka ro la I. Oko ło pół to -
ra ro ku przed je go eg ze ku cją Fox za czął gło sić swe szcze gól ne
prze sła nie, ma jąc 23 la ta. Ja ko chło piec był po wa żny i pro sto li -
nij ny; ja ko mło dzie niec, za czął tę sk nić za wła ści wą dro gą, któ -
rej naj pierw szu kał u ry tu ali stów, na stęp nie pre zbi te rian, kon -
gre ga cjo na li stów i bap ty stów. Nie zna lazł jed nak u nich od po -
czyn ku dla ser ca i umy słu. Je go smu tek i nie pew ność by ły wiel -
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kie. Uda wał się w pod ró że do lu dzi i miejsc, gdzie – jak są dził –
mógł otrzy mać po moc, lecz wśród lu dzi nie zna lazł po moc ni -
ków. Wte dy spró bo wał sa mot no ści i wę drow ne go ży cia. Ja ko le -
kar stwo nie któ rzy do ra dza li mu ma łżeń stwo, in ni – wstą pie nie
do ar mii par la men tu prze ciw ko Ka ro lo wi I, pro po nu jąc mu sto -
pień ka pi ta na w pie cho cie. Pe wien sta ry ksiądz „za le cił mu za -
ży wać ty to niu i śpie wać Psal my, a in ny po le cił mu me dy ka -
men ty i pusz cza nie krwi”. W ro ku 1647, po wie lu la tach nie pew -
no ści, mó wi: „Usły sza łem głos, któ ry po wie dział: „Jest ktoś,
Chry stus Je zus, któ ry mo że prze mó wić do twe go sta nu”. Kie dy
to usły sza łem, mo je ser ce pod sko czy ło z ra do ści”. Osta tecz ne
osią gnię cie przez nie go po ko ju wska zu je na pew ną fa na tycz ną
skłon ność w spo so bie uzy ska nia go – usły sze nie gło su. W tym
sa mym ro ku za czął po raz pierw szy gło sić swe prze sła nie w oko -
li cach Du kin field i Man che ster.

(57) Od tej po ry cho dził od mia sta do mia sta i od mia stecz -
ka do mia stecz ka, gło sząc (w tym i swój błąd na te mat we -
wnętrz ne go świa tła da ne go wszyst kim lu dziom, a ja ko rze ko my
do wód przy ta czał wer set re sty tu cyj ny – Ja na 1:9) swo ją sza far -
ską praw dę – praw dzi wa re li gia nie jest spra wą umy słu, lecz jest
mi ło ścią do Bo ga z ca łe go ser ca, umy słu, du szy i si ły oraz mi ło -
ścią do bliź nie go jak do sa me go sie bie. Nie zmien nie świad czył
prze ciw ko re li gii umy słu swych cza sów, prze ja wia ją cej się w ry -
tu ali zmie, do gma ty zmie, le ga li zmie i ra cjo na li zmie. Cza sa mi
prze ry wał ka za nia księ ży w pro te ście prze ciw ko ich „re li gii gło -
wy” oraz „re li gii ksią żko wej”. Gło sił na tar go wi skach, po lach,
w ko ścio łach, na dzie dziń cach ko ściel nych, uli cach, w do mach
pry wat nych, na po kła dach stat ków – wszę dzie, gdzie mógł być
wy słu cha ny. Wpa jał swym słu cha czom lek cję o do bro ci Bo ga
wo bec czło wie ka ja ko przy czy nie, dla któ rej po win ni mi ło wać
Go ca łym ser cem, umy słem, du szą i si łą, świad cząc prze ciw ko
grze chom sprzecz nym z ta ką mi ło ścią, ta kim jak za stę po wa nie
Bo ga czym kol wiek w uczu ciach, bluź nier stwo, krzy wo przy się -
stwo, nie wia ra itp. Wpa jał też lek cje o mi ło wa niu bliź nie go jak
sa me go sie bie, da jąc świa dec two prze ciw ko grze chom prze ciw -
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nym ta kiej mi ło ści, na przy kład grze chom prze ciw ko ro dzi com
i dzie ciom, wład com i pod da nym, na uczy cie lom i uczniom, pra -
co daw com i pra cow ni kom, pa sto rom i trzo dzie, prze ciw ko mor -
der stwu, woj nie, okrut nym pra wom kar nym An glii (któ re
w tam tym cza sie apro bo wa ły ka rę śmier ci dla ska za ne go za kra -
dzież na wet kur cza ka), nie na wi ści, za zdro ści, nie prze jed na no -
ści, prze ciw ko nie wier no ści ma łżeń skiej oraz ra żą cej roz wią zło -
ści swych cza sów, prze ciw ko kra dzie ży, ra bun ko wi, oszu stwach
na to wa rach, wa dze, mia rach oraz war to ści nie ru cho mo ści, uci -
ska niu bied nych, pła ce niu mi zer nych wy na gro dzeń i nie wol nic -
twu; prze ciw kłam stwu, krzy wo przy się stwu (po padł na wet
w krań co wość od mó wie nia są dom pra wa żą da nia od świad -
ków przy się gi, od no sząc Mat. 5:33-37 do wszyst kich przy siąg,
a nie tyl ko tych sto so wa nych w roz mo wach pry wat nych, do któ -
rych wer set ten ogra ni cza ten za kaz), oszczer stwu, ob mo wie,
złym do my słom itp. Wier nie gło sił on za tem swą sza far ską praw -
dę, wśród spo rej ilo ści błę dów.

(58) Wy ko ny wał pra cę „piel grzym ską” nie tyl ko w An glii,
lecz ta kże w Szko cji. W ro ku 1671 od wie dził w tym ce lu Bar ba -
dos i Ja maj kę. Stam tąd udał się do Ame ry ki, gło sząc na ca łym te -
re nie od Geo r gia do Rho de Is land, na ra żo ny na wszyst kie trud -
no ści nie za miesz ka ne go lub sła bo za miesz ka ne go kra ju. Je go
do świad cze nia w du żym stop niu po dob ne by ły do nie któ rych
do świad czeń św. Paw ła, opi sa nych w 2 Kor. 11:23-28. Spę dził
w tej pod ró ży 2 la ta i do ko nał wie le do bre go. W ro ku 1677, wraz
ze swy mi po moc ni ka mi – Barc lay em i Pen nem – od wie dził Ho -
lan dię, do kąd z pię cio ma po moc ni ka mi po wró cił w ro ku 1684,
gło sząc wszę dzie tam, gdzie by ła ta ka mo żli wość. Prze śla do -
wa nia, ja kie go spo tka ły za to gło sze nie, by ły jed ny mi z naj cię -
ższych. Był wię zio ny dzie więć ra zy, spę dza jąc w su mie kil ka lat
w wię zie niach i lo chach. Po dob nie do św. Paw ła, spo ro wte dy
pi sał, by roz gła szać swą dok try nę. Wie le ra zy ska zy wa no go
na wię zie nie w wy ni ku wy bie gów sę dziów. Je den z ich ulu bio -
nych spo so bów oska rża nia go i je go na śla dow ców o nie wier ność
był na stę pu ją cy: An giel skie pra wo wy ma ga ło przy się gi lo jal no -
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ści od wszyst kich, któ rzy od ci na li się od ko ścio ła pań stwo we go;
nie wol no też im by ło or ga ni zo wać taj nych spo tkań w do mach
pry wat nych. Gdy kwa krzy, od rzu ca ją cy wszel kie przy się gi ja -
ko za bro nio ne, od ma wia li zło że nia przy się gi lo jal no ści, choć
by li go to wi za pew nić o swej lo jal no ści, by li oska rża ni o bunt
i ska zy wa ni na wię zie nie, ja ko bę dą cy sie dli skiem bun tu, któ re -
go rze ko mym do wo dem by ła ich od mo wa zło że nia przy się gi lo -
jal no ści. Od by wa nie przez nich taj nych spo tkań w do mach pry -
wat nych ta kże spro wa dza ło na nich oska rże nia o na ru sza nie
praw o jed no li to ści kul tu. Ozna cza ło to uwię zie nie, a pew ne go
ra zu aż 4000 kwa krów znaj do wa ło się w wię zie niu, gdzie by li
bez koń ca prze trzy my wa ni z po wo du od mo wy zło że nia przy -
się gi i zgo dy na za nie cha nie swych taj nych spo tkań. Kil ka ty się -
cy z nich zmar ło z po wo du cię żkich wa run ków w wię zie niach,
a dzie wię cio krot ne wię zie nie Geo r ga Fo xa znisz czy ło mu zdro -
wie. Sko ro tak by li trak to wa ni przez urzęd ni ków, ich trak to wa -
nie przez mo tłoch mo żna so bie le piej wy obra zić, niż opi sać. Ich
dok try na o nie sta wia niu opo ru i uczci wość czy ni ły ich jesz cze ła -
twiej szy mi ofia ra mi nie spra wie dli wo ści, któ rą zno si li wiel ko -
dusz nie i z ule gło ścią. Po uwol nie niu z wię zie nia Geo r ge Fox za -
czął gło sić re for mę wię zien nic twa, ja ko wy ma ga ną przez zło tą
re gu łę, oraz to le ran cję dla ina czej my ślą cych. Je go orę dow nic two
w znacz nym stop niu przy czy ni ło się do uchwa le nia przez par -
la ment, za ra dą Ka ro la II, ak tu o to le ran cji dla kwa krów, w wy -
ni ku któ re go 1800 kwa krów zo sta ło jed no cze śnie zwol nio nych
z wię zień. Uchwa le nie te go pra wa za pew ni ło zwol nie nie Joh -
na Bu ny ana z dwu na sto let nie go wy ro ku ska zu ją ce go na wię zie -
nie za or ga ni zo wa nie taj nych spo tkań i od mo wę zło że nia obiet -
ni cy za prze sta nia te go. Cho ciaż au tor Wę drów ki Piel grzy ma był
bap ty stą, nie kwa krem, nie któ rzy z je go przy ja ciół wpi sa li je go
na zwi sko na li stę kwa krów przy go to wy wa ną do uwol nie nia
ich z wię zie nia, zgod nie z ak tem to le ran cji. 

(59) Póź niej sze ży cie Fo xa by ło bar dziej spo koj ne. Je go wy -
gląd, praw dzi wie pa triar chal ny i życz li wy, bu dził sza cu nek. Je -
go wy raź na uczci wość, pro sto ta i ofiar ność po więk sza ły ten sza -
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cu nek. Je go kon se kwen cja, któ rej nie mo żna by ło osła bić groź -
ba mi, wię zie niem ani ofer tą zwol nie nia, stop nio wo kru szy ła
oka zy wa ną mu wiel ką wro gość. Je go dzia ła nia prak tycz ne, by
ulżyć bied nym, zjed nać prze ciw ni ków oraz pro pa go wać wśród
lu dzi praw dzi wą mi łość obo wiąz ko wą, w koń cu za czę ły prze -
ma wiać na ko rzyść je go sa me go i je go na śla dow ców. Je go ostat -
nim la tom to wa rzy szy ło zna czą ce uzna nie od rzesz lu dzi, któ -
rzy wcze śniej by li krań co wo wro dzy. Mo żna mu przy pi sać je -
den akt wska zu ją cy na fa na tyzm, tak po wszech ny wśród je go
na śla dow ców. Miał on miej sce tuż po przej ściu przez nie go cię -
żkich wa run ków sze ścio mie sięcz ne go uwię zie nia i wy glą dał
na stę pu ją co: Pa mię ta jąc o tym, że na sto sie w Lich field spa lo no
czte rech mę czen ni ków on – któ re go mat ka „po cho dzi ła z mę -
czen ni ków” – w dzień tar go wy prze szedł bo so uli ca mi Lich -
field krzy cząc: „Bia da krwa we mu mia stu Lich field”. Ostat nie la -
ta ży cia spę dził głów nie w Lon dy nie, kon ty nu ując gło sze nie aż
do kil ku dni przed śmier cią, któ ra na stą pi ła 13 stycz nia 1691, gdy
li czył 67 lat. Był mi ło wa ny przez ty sią ce uczniów i w więk szym
lub mniej szym stop niu sza no wa ny przez ma sy ja ko spra wie dli -
wy czło wiek, za in te re so wa ny Bo ską spra wą i do brem czło wie -
ka, ja ko głów nym ce lem ży cia. 

(60) Cha rak ter sza far skiej praw dy po wie rzo nej kwa krom
i po zo sta łym sek tom fa na tycz nym, sta no wią cym an ty ty picz ne -
go Be nia mi na, uczy nił ich wszyst kich ludź mi mi łu ją cy mi spra -
wie dli wość, za in te re so wa ny mi re li gią ser ca i wszel kie go ro dza -
ju fi lan tro pią. Wpływ ich przy kła du i na uk oży wił re li gij ne ży -
cie bry tyj skich pro te stan tów, pod no sząc je z mniej sze go lub
więk sze go ry tu ali zmu, do gma ty zmu, le ga li zmu i ra cjo na li zmu.
W ten spo sób ta re for ma wnio sła wie le do bra w re li gij ne i spo -
łecz ne ży cie Bry ta nii. Się ga ła ona jed nak da lej. W Ho lan dii po -
mo gła ta kim lu dziom jak Ar mi niusz i Gro tius, a w Niem czech ta -
kim jak Arndt, Spe ner i Fran ke, któ rzy ja ko po gar dza ni „świę -
tosz ko wie” mie li zdro wy wpływ, prze ciw ny złu tam tej sze go
ry tu ali zmu, do gma ty zmu i le ga li zmu, oraz bu du ją cy wpływ
na po bo żność i mi łość bra ter ską. W Bel gii i Fran cji dał się on od -
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czuć w lu dziach ta kich jak Jan se niusz, Qu esnel, Pas cal, Ar nauld,
Fe ne lon i Ma da me Guy on, któ rzy czę ścio wo po wstrzy my wa li to
zło w tych kra jach i roz bu dza li re li gię ser ca wśród wie lu rzym -
sko ka to li ków. Życz li we trak to wa nie przez nich In dian w Ame -
ry ce z pew no ścią przy czy nia ło się do mi ło ści bra ter skiej, np.
Pen na w Pen syl wa nii i Fi la del fii [bra ter ska mi łość], tak jak ich re -
li gij ne po stę po wa nie z in ny mi ła go dzi ło do gma tyzm i le ga lizm
pu ry ta ni zmu itp., na wet je śli od by ło się to za ce nę mę czeń skiej
śmier ci czte rech kwa krów na bo stoń skich bło niach. Ła go dze nie
su ro wo ści wo jen i klęsk (Eli za beth Fry itp.) wo bec ran nych i per -
so ne lu cy wil ne go oraz cier pią cych w wy ni ku ka ta strof w du żej
mie rze za wdzię cza my kwa krom, tak jak dzię ki ich wy sił kom
usu nię to wie le okru cieństw z ży cia wię zien ne go. By li oni pierw -
szy mi i naj bar dziej kon se kwent ny mi orę dow ni ka mi znie sie nia
nie wol nic twa i sprze da ży al ko ho lu w knaj pach, a ta kże sta le
wspie ra li szpi ta le, sie ro ciń ce i in ne in sty tu cje do bro czyn ne. 

(61) We wszyst kich sek tach an ty ty picz nych Be nia mi ni tów –
u kwa krów, świę tych dni ostat nich, zwo len ni ków Ir win ga, Do -
wie go, lu du świę to ści, w sto wa rzy sze niach chrze ści jań skich –
wo dzo wie, an ty ty picz ny Abi dan, uży wa li swej sza far skiej dok -
try ny do na pra wia nia grze chu – swej mi sy (po nie waż prze ci -
wień stwem mi ło ści obo wiąz ko wej, spra wie dli wo ści, jest grzech),
oba la nia ata ków prze ciw staw nych błę dów – swej cza szy, a ta kże
do wy cho wy wa nia w spra wie dli wo ści – swej ły żki. Mi sa Abi da -
na – na pra wia nie złe go po stę po wa nia – by ła więc świa dec twem
prze ciw ko grze cho wi w je go wszyst kich for mach, ze sto sow nym
ga nie niem i na pra wia niem; je go cza sza by ła obro ną spra wie dli -
wo ści przed ata ka mi, a je go ły żka – przed sta wia niem twier dzeń
i cech spra wie dli wo ści ja ko mi ło ści obo wiąz ko wej. Oka zu je się,
że an ty ty picz ny Abi dan dbał o na ukę mniej niż wo dzo wie
z utra cju szy ko ron któ rej kol wiek in nej de no mi na cji. Praw dę
mó wiąc, z re gu ły po tę pia li ucze nie się z ksią żek i „ksią żko wą re -
li gię”, przez co ro zu mie li re li gię opar tą na ba da niu Bi blii. W tej
lek ce wa żą cej oce nie dla ba da nia Bi blii i źró deł po za bi blij nych wi -
dzi my jed ną z wad an ty ty picz ne go Abi da na, a w re zul ta cie – an -
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ty ty picz ne go Be nia mi na. Wa da ta nie prze szka dza ła jed nak bar -
dzo ofia ro wa niu przez nich mi sy, cza szy i ły żki, po nie waż na -
pra wia nie grze chów (mi sa Abi da na), obro na re li gii ser ca opar -
tej na mi ło ści obo wiąz ko wej (cza sza Abi da na) oraz wy cho wy wa -
nie w spra wie dli wo ści (ły żka Abi da na) – nie wy ma ga ją zbyt du -
żej wie dzy. Przy po mo cy mniej lub bar dziej nie wy kształ co nych
człon ków (Penn, Pen ning ton i Irving, ich naj bar dziej oczy ta ni lu -
dzie, by li tyl ko czę ścio wo wy kształ ce ni) an ty ty picz ny Abi dan
mógł jed nak ofia ro wać swą mi sę, cza szę i ły żkę.

(62) Wi dzi my więc, że do brze ofia ro wał swą mi sę. Je go ka za -
nia i pi sma są prze peł nio ne na pra wia niem złe go po stę po wa nia.
Na pra wiał ka żde bał wo chwal cze uczu cie i obiekt, któ re mu
grzesz ne ser ce skłon ne jest słu żyć za miast Bo gu – sa me mu so bie,
świa tu, po zy cji spo łecz nej, sta no wi sku, po pu lar no ści, bez pie czeń -
stwu, wy go dzie, ży ciu, zdro wiu, gnie wo wi, zło ści, po sia dło ściom,
hi po kry zji, żo łąd ko wi, płci prze ciw nej, pra cy, urzę do wi, mę żo wi,
żo nie, ro dzi com, dzie ciom, przy ja cio łom, do mo wi, kra jo wi, spo -
łe czeń stwu, zwierzch ni kom, przy jem no ściom, wy staw no ści itp.
itd. Ga nił i na pra wiał je ja ko nie spra wie dli wość wo bec Bo ga do -
wo dzą cą, że Bóg nie jest mi ło wa ny w naj wy ższym stop niu. Ata -
ko wał i na pra wiał wszel kie lek ce wa żą ce, fał szy we i bluź nier cze
uży wa nie Bo skiej oso by, cha rak te ru, sło wa i dzieł. Nie wia ra i nie -
re li gij ność znaj do wa ły u nie go na pra wę swej bez bo żno ści. For ma -
lizm ry tu ali zmu – czy to epi sko pal ny, czy ka to lic ki – spo ty kał się
z je go na ga ną i na pra wą. Za nied by wa nie owiec i ba ran ków Chry -
stu sa przez na jem nych pa ste rzy ścią ga ły je go na ga nę i na pra wę.
Zaw sze był go to wy do na pra wy pu ry tań skie go le ga li zmu, któ ry
spro wa dzał re li gię je dy nie do ze wnętrz nych form. Scho la stycz ny
dok try na lizm był po ka zy wa ny przez nie go ja ko nie wie le lep szy
od ludz kiej fi lo zo fii, któ rą na le ży od rzu cić. W nie mniej szym stop -
niu chło stał ra cjo na li stycz ne ustęp stwa, ja kie la ti tu dy na ria nie
[zwo len ni cy po glą du o do wol no ści my śli i spo so bu po stę po wa -
nia, bez ogra ni cza nia na rzu co ny mi nor ma mi – przy pis tł.] czy ni -
li w kie run ku nie do wiar stwa. Agno sty cyzm i de izm po czu ły żą -
dło je go ga nie nia i we zwa nie do na pra wy.
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(63) Nie mniej grun tow ne by ło na pra wia nie przez nie go
grze chów czło wie ka wo bec bliź nich. Nad uży cia urzęd ni ków
świec kich spo ty ka ły się z je go na pra wą. Otwar cie wy po wia dał
się prze ciw ko ła pów kar stwu sę dziów, mi ni strów i usta wo daw -
ców; prze ciw ko ty ra nii wład ców, okru cień stwu sę dziów, po li -
cjan tów, sze ry fów i urzęd ni ków wię zien nych; prze ciw ko wo -
jow ni cze mu uspo so bie niu wład ców, po li ty ków, ofi ce rów i żoł -
nie rzy, a ta kże prze ciw ko lek ce wa że niu lub za nie dby wa niu
obo wiąz ków, do peł nie nia któ rych zo bo wią zy wa ły ich sta no wi -
ska, a to dla te go, że sta no wi ło to po gwał ce nie mi ło ści do bliź nie -
go jak do sa me go sie bie. Na pra wiał też grze chy po peł nia ne
prze ciw ko re la cjom ro dzin nym. Po tę piał i na pra wiał grze chy
mę żów prze ciw ko żo nom – nie wy wią zy wa nie się z obo wiąz ku
mi ło wa nia, sza no wa nia, dba nia, za opa try wa nia i wier no ści wo -
bec nich. W ten sam spo sób trak to wał grze chy żon wo bec mę -
żów – brak mi ło ści, sza cun ku, po słu szeń stwa, tro ski i wier no ści
wo bec nich. Kar cił też i na pra wiał nie wy wią zy wa nie się przez
ro dzi ców z mi ło wa nia, to wa rzy sze nia, utrzy my wa nia i przy go -
to wy wa nia swych dzie ci do ży cia obec ne go i przy szłe go. Dą żył
do usu nię cia nie po słu szeń stwa dzie ci, bra ku sza cun ku, ozię -
bło ści i nie uf no ści wo bec ro dzi ców. Na pra wiał po stę po wa nie
nisz czą ce po kój mię dzy ludź mi, mię dzy oby wa te la mi i wład ca -
mi, mię dzy par tia mi oraz na ro da mi. Na pra wiał wszel kie szko -
dze nie ży ciu, zdro wiu i bez pie czeń stwu. By li na pra wia ni przez
nie go wszy scy mor der cy, nie na wi dzą cy, krzyw dzą cy, nie prze -
jed na ni, nie prze ba cza ją cy, źli, mści wi i zło śli wi. Je go na ga na i na -
pra wa spa da ły na cu dzo ło żni ków, han dla rzy ży wym to wa rem
oraz za chę ca ją cych do nie czy sto ści. Za po stę po wa nie prze ciw -
ne mi ło ści bra ter skiej kar ce ni i na pra wia ni by li ra bu sie, zło dzie -
je, oszu ści, fał sze rze, li chwia rze, gra bie żcy, ła pów ka rze i nisz czy -
cie le. Do mi ło ści bra ter skiej na kła nia ni by li kłam cy, krzy wo -
przy sięz cy, oszczer cy, snu ją cy złe do my sły i roz sie wa ją cy plot -
ki. Chciw cy, pra gną cy po dejść bliź nie go, w rów nym stop niu
bez li to sny kre dy to daw ca co nie uczci wy dłu żnik, od czu wa li je -
go stro fo wa nia i na pra wy, ja ko nie po stę pu ją cy wo bec in nych
tak, jak chcie li by, by in ni po stę po wa li wo bec nich. An ty ty picz -
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ny Abi dan ofia ro wał więc swą mi sę, na pra wia jąc grzech w ogól -
no ści oraz po szcze gól ne grze chy.

(64) Ofia ro wał też cza szę: bro nił swej sza far skiej dok try ny
przed ata ka mi. Licz ne błę dy, ja kie wy zna wał na ró żne te ma ty, na -
ra ża ły go na czę ste ata ki, któ rych nie mógł ode przeć. Jed nak gdy
był ata ko wa ny w swej sza far skiej dok try nie – że praw dzi wa re li -
gia to ser ce skie ro wa ne do Bo ga w naj wy ższej mi ło ści i do bliź nie -
go jak do sa me go sie bie – był nie po ko na ny. Gdy ry tu ali ści mó wi -
li, że bez form i ce re mo nii nie wy kształ ce ni nie po tra fią wy ra zić re -
li gij ne go od da nia ani od po wied nio czcić Bo ga, on wy ka zy wał, że
duch wsta wia się nie wy po wia da ny mi wes tchnie nia mi i że praw -
dzi we czcze nie to ta kie, któ re od da wa ne jest w du chu i praw dzie,
ja ko je dy na rzecz po żą da na przez Bo ga w for mie mo dli twy i czci
(Ja na 4:23). Gdy ry tu ali ści żą da li, by czcze nie od by wa ło się w ko -
ścio łach ja ko miej scach po świę co nych, an ty ty picz ny Abi dan przy -
po mi nał im, że Duch nie jest ogra ni czo ny do cza su ani miej sca (Ja -
na 4:20,21). Mó wił też ry tu ali stom, że na bo żeń stwo nie zro zu mia -
ne i nie do ce nia ne przez uczest ni ków nie jest czcze niem Bo ga (Ja -
na 4:22). Gdy ry tu ali ści upie ra li się przy uro czy stych kle ry kal -
nych stro jach, ka dzi dle itp., on od po wia dał, że wszy scy wier ni są
ka pła na mi Bo ga i że po trze bu ją je dy nie ha fto wa nej sza ty Chry -
stu sa, ja ko swe go odzie nia, oraz ka dzi dła łask, ja ko swych mo -
dlitw do Bo ga. W ten spo sób oba lał ry tu ali stów ar gu men ta mi
nie mo żli wy mi do od par cia. 

(65) Gdy do gma ty cy fi lo zo fo wa li na te mat re li gii, on od po -
wia dał, że ich fi lo zo fia jest fał szy wie zwa na na uką, któ ra usu -
wa Bo ga z po la wi dze nia i po zo sta wia ser ce ozię błym wo bec
Bo ga i czło wie ka; że w ży ciu chrze ści ja ni na po trzeb ne jest ser -
ce peł ne mi ło ści do Bo ga i czło wie ka, prze ciw ko któ re mu nie
ma nie tyl ko żad ne go pra wa, lecz ta kże fi lo zo fii. Le ga li ści ata -
ku ją cy je go re li gię ser ca, po le ga ją cą na naj wy ższej mi ło ści
do Bo ga oraz mi ło ści do czło wie ka jak do sa me go sie bie, by li
oba la ni stwier dze niem, że mo żna wy ko ny wać wszel kie go ro -
dza ju do bre uczyn ki oraz wszel kie go ro dza ju ze wnętrz ne for -
my mo ral ne, nie ma jąc ser ca po ru szo ne go mi ło ścią; wów czas
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ta kie uczyn ki są bez u ży tecz ne (1 Kor. 13:3). Wy ka zy wa no im,
że naj ści ślej sza do kład ność w prze strze ga niu na ka zów czę sto
po zo sta wia ser ce nie wzru szo ne w je go sa mo lub stwie, świa to -
wo ści i za twar dzia ło ści; na to miast re li gia ser ca i du cha czy ni ży -
cie na praw dę no wym. Ra cjo na li stycz ne ata ki la ti tu dy na rian
upa da ły pod si łą twier dze nia o wy ższo ści du cho we go ser ca
nad ra cjo na li stycz ną gło wą scep ty ków. Ta dru ga czy ni ser ce
ozię błym wo bec Bo ga i czło wie ka, to pierw sze czy ni je ży wym
ogniem, pło ną cym wiecz nym ka dzi dłem, ja ko słod ka woń dla
Bo ga. Ta sza far ska dok try na z pew no ścią oba la ła ka żdy sta wia -
ny jej za rzut. Ta kże i dzi siaj oba la za rzu ty tak zwa nych fun da -
men ta li stów i mo der ni stów. Przy ję cie jej za sa dy do ser ca na -
pra wi ło by głów ne for my zła pa nu ją ce obec nie w La ody cei,
tak jak jest ona w sta nie oba lić wszel kie ar gu men ty kie ro wa ne
prze ciw ko niej przez współ cze sny ry tu alizm, do gma tyzm, wy -
ższy kry ty cyzm, le ga lizm i nie wia rę.

(66) Ofia ro wał on rów nież swo ją ły żkę, któ ra by ła peł na an -
ty ty picz ne go won ne go ka dzi dła, po nie waż za wie ra ła wszyst kie
ła ski wy pły wa ją ce ze spra wie dli wo ści oraz wie le z tych, któ re
wy pły wa ją z mi ło ści bez in te re sow nej. Ja kże gor li wie na wo ły wał
on do mi ło ści wo bec Bo ga z ca łe go ser ca, umy słu, du szy i si ły!
Uczył o ła sce sta wia nia na pierw szym miej scu Bo ga, za wszel ką
ce nę. Wy chwa lał ży cie, któ re ufa Bo gu wte dy, gdy nie po tra fi Go
zro zu mieć. Uka zy wał na dzie ję na dej ścia lep szych cza sów
od tych złych dni, przez któ re wier ni mu szą prze cho dzić. Za chę -
cał tą na dzie ją prze śla do wa nych, do świad cza nych i uci ska nych.
Wszyst kich uczył, by spo koj nie pod da wa li się nie spra wie dli -
wo ści i oka zy wa li prze ba cze nie wro gom, któ rzy wy rzą dza ją im
zło. Zaw sze za le cał od da wa nie za zło do brem, nie złem. Jed nost -
kom, urzęd ni kom i na ro dom po le cał po ko jo wość za miast woj -
ny. Gło sił to le ran cję dla re li gij nych prze ko nań in nych, w prze -
ci wień stwie do nie to le ran cji, a za miast prze śla do wań – życz li -
wość. Wska zy wał na do broć wo bec lu dzi i zwie rząt, w prze ci -
wień stwie do okru cień stwa i uci sku. Za miast gnę bie nia opo -
wia dał się za mi ło sier dziem dla upa dłych, uwię zio nych, ran -
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nych w woj nach, bied nych i znie wo lo nych. Po pie rał spra wie dli -
we trak to wa nie, uczci wość i praw do mów ność, w prze ci wień -
stwie do pod stę pu, okra da nia i oszu ki wa nia bliź nie go. Wy ka zy -
wał bło go sła wień stwo z sa mo kon tro li i cier pli wo ści w my ślach,
mo ty wach, sło wach i czy nach. Gło sił i prak ty ko wał sto so wa nie
spra wie dli wo ści, na wet je śli pro wa dzi ło to do utra ty wol no ści,
i od no sił w tym ta kie suk ce sy, że spra wił, iż sło wo kwa kra by ło
rów nie war to ścio we jak kau cja. Mo żna to za uwa żyć na pod sta -
wie fak tu, że przy prze no sze niu ich z jed ne go wię zie nia do in -
ne go na pod sta wie ich obiet ni cy, że tam się uda dzą, czę sto pusz -
cza no ich sa mych, bez po trze by kon wo jo wa nia ich przez stra żni -
ka. An ty ty picz ny Abi dan wy warł na człon ków sekt fa na tycz -
nych tak wiel ki wpływ w prak ty ko wa niu tych za let, że do dzi -
siej sze go dnia są oni uwa ża ni za lu dzi bo ją cych się Bo ga i ko cha -
ją cych czło wie ka, na któ rych mo żna po le gać, że wy peł nią wy -
mo gi spra wie dli wo ści wo bec Bo ga i czło wie ka. W ten spo sób an -
ty ty picz ny Abi dan nie tyl ko ofia ro wał ły żkę z won nym ka dzi -
dłem, lecz oka zał się owoc ny w dą że niu do prak ty ko wa nia
wszyst kich za let.

(67) Ten roz dział koń czy roz wa ża nie przez nas ofiar ksią żąt
Wie ku Ewan ge lii po an ty ty picz nej za chod niej stro nie Przy byt -
ku. Sza far skie dok try ny wszyst kich trzech do wo dzą, że obóz
po za chod niej stro nie przy byt ku jest ty pem tych de no mi na cji,
któ re opo wia da ją się za za sa dą spra wie dli wo ści, ja ko jed nym
z przy mio tów Bo ga. Po ję cie spra wie dli wo ści tkwi bo wiem
u pod staw dok try ny uspra wie dli wie nia przez wia rę, sza far skiej
dok try ny Ko ścio ła lu te rań skie go; dok try ny o zbo rze ja ko, z ludz -
kie go punk tu wi dze nia, za rząd cy w swo im gro nie ja ko zgro ma -
dze niu bra ci, w któ rym ka żde mu przy zna je się rów ne (spra -
wie dli we) pra wa, sza far skiej dok try ny Ko ścio ła kon gre ga cjo -
nal ne go; oraz dok try ny, że praw dzi wa re li gia to pły ną ca z ser -
ca mi łość – naj wy ższa do Bo ga, a do bliź nie go – jak do sa me go
sie bie (mi łość obo wiąz ko wa, spra wie dli wość), sza far skiej dok try -
ny sekt fa na tycz nych. Ma my więc ko lej ne po twier dze nie pra wi -
dło wo ści na sze go ro zu mie nia dwu na stu po ko leń wo kół przy -
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byt ku, ja ko ty pu dwu na stu de no mi na cji chrze ści jań stwa wo kół
praw dzi we go Ko ścio ła. Sztan dar obo zu po stro nie wschod niej
przed sta wia moc, po stro nie po łu dnio wej – mą drość, a po stro -
nie za chod niej – spra wie dli wość.

PY TA NIA
(1) Ja kie po ko le nia opi su je 4 Moj. 7 po opi sie po łu dnio wej stro -

ny przy byt ku? Ja ki obóz one two rzy ły i ja ki był sztan dar te go obo zu?
Ty pem ja kich ko ścio łów są Efra im, Ma nas ses i Be nia min – ja kie są ich
sza far skie dok try ny? W ja ki spo sób wią żą się one ze spra wie dli wo -
ścią? Cze go to do wo dzi w od nie sie niu do sztan da ru po ko leń po za -
chod niej stro nie przy byt ku w ty pie i an ty ty pie? 

(2) W kim jest po ka za ny Ko ściół lu te rań ski w ob ra zie przy byt ku,
a w kim w ob ra zie Wie ku Ewan ge lii? Ja kie są po wo dy ró żni cy mię -
dzy ty mi dwo ma ob ra za mi? Dla cze go Efra im przed sta wia Ko ściół lu -
te rań ski? Ja ka idea do wo dzi, że te trzy de no mi na cje na le żą do te go
sa me go obo zu? Na czym opie ra my wnio sek, że w ob ra zie przy byt -
ku Be nia min re pre zen tu je sek ty fa na tycz ne?

(3) Czy je ofia ry pra gnie my omó wić w pierw szej czę ści te go roz -
dzia łu – kto jest ich ty pem? Co zna czą imio na Eli sza ma i Am mi hud
i w ja ki spo sób wska zu ją one na wo dzów z utra cju szy ko ron Ko ścio -
ła lu te rań skie go? Kto na le ży do głów nych ich przed sta wi cie li? Kto
naj bar dziej przy czy nił się do wy pa cze nia re for ma tor skie go ru chu
Lu tra w sek tę?

(4) Ja ka jest krót ka de fi ni cja szcze gól nej sza far skiej dok try ny Ko -
ścio ła lu te rań skie go? Ja kie sie dem rze czy ta dok try na mie ści w so bie?
– omów je ko lej no w opar ciu o do wo dy bi blij ne. Ja ką ro lę od gry wa -
ją w uspra wie dli wie niu Bóg, Chry stus i wia ra? Co mo że my po wie -
dzieć o tej dok try nie i dla cze go cios za da ny pa pie stwu przez Lu tra był
naj cię ższy ze wszyst kich za da nych przez re for ma to rów?

(5) Co jest nie zbęd ne do wła ści we go zro zu mie nia pa pie stwa
i czym ono jest w tej ro li? Kto jest au to rem tych fał szerstw i co mię -
dzy in ny mi sfał szo wał? Cze go Pi smo Świę te uczy na te mat za słu gi
Chry stu sa w Ty siąc le ciu? Czym uspra wie dli wie nie Wie ku Ty siąc le -
cia ró żni się od uspra wie dli wie nia Wie ku Ewan ge lii? Do cze go do pro -
wa dzi ła ta ka zmia na „cza sów i praw”? W ja ki spo sób w pa pie stwie
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zo sta ły sfał szo wa ne ró żne na uki bi blij ne zwią za ne z Ty siąc le ciem? –
omów ko lej no. Co i dla cze go mo żna za uwa żyć, gdy spoj rzy się na te
ele men ty pa pie skie go fał szer stwa? Ja ki jest zwią zek pa pie skie go pla -
nu zba wie nia z dok try ną uspra wie dli wie nia z wia ry? W ja ki spo sób
prze ja wia się w tym Bo ska mą drość?

(6) Kto był głów nym człon kiem an ty ty picz ne go Ja ku ba, któ ry
spło dził an ty ty picz ne go Le wie go i ja ką ro lą ode grał on w ca łej re for -
ma cji? Po daj fak ty z je go ży cia do ro ku 1501. Po daj głów ne fak ty z je -
go ży cia do mo men tu zo sta nia dok to rem Pi sma Świę te go. Co i z ja -
kie go po wo du uczy nił on 31 paź dzier ni ka 1517 – ja kie by ły te go
skut ki? Ja ka by ła na to re ak cja stro ny pa pie skiej? Ja kie dzie ła opu bli -
ko wał w ro ku 1520 – na któ re z nich za re ago wał Hen ryk VIII i ja ka
by ła na to od po wiedź Lu tra? Co uczy nił on w ro ku 1520? Jak bro nił
się na sej mie w Wor ma cji i ja ki był te go efekt koń co wy? Co sta ło się
z nim po opusz cze niu Wor ma cji i cze go w tym cza sie do ko nał?

(7) Co sta ło by się z re for ma tor skim dzie łem Lu tra, gdy by zgi nął
on w Wart bur gu – do ja kie go wnio sku tam do szedł? Kim od tej po -
ry za czął sta wać się Lu ter i cze go by ło to an ty ty pem? Ja kim się od tej
po ry stał, co prze kre ślił i w czy im in te re sie to uczy nił? Czym i dla cze -
go po zo sta je po mi mo wad? Ja kie szla chet ne ce chy u nie go wy stę po -
wa ły – w ja kim gro nie na le ży go z te go po wo du umie ścić? Co bu dził
je go re ak cyj ny i sek ciar ski duch od ro ku 1522 – ja ka jest na to od po -
wiedź i na ja kiej pod sta wie? Co by ło po wo dem na szych obaw i co
zgod nie z praw dą na le ży stwier dzić? Cze mu po zo stał wier ny i w ja -
ki spo sób to czy nił? Na czym po le ga je go wy jąt ko wość ja ko re for ma -
to ra i z ja kie go punk tu wi dze nia na le ży mu się ta wy so ka po zy cja?

(8) Co bę dzie po moc ne dla zro zu mie nia na sze go te ma tu? Ja kie
dwie ce chy Lu tra uczy ni ły uspra wie dli wie nie przez wia rę psy cho lo -
gicz ną ko niecz no ścią dla nie go? Jak le ga li stycz ny duch Rzy mu wpły -
wał na je go uczu cia wo bec Bo ga? Dla cze go zo stał mni chem? W ja ki
spo sób ja ko mnich za bie gał o upra gnio ny po kój? Co zgod nie z praw -
dą mógł o so bie po wie dzieć? Ja ki był efekt tych sta rań i dla cze go? Jak
pró bo wał mu po móc je den z je go współ bra ci? Jak dłu go i dla cze go
trwa ły ta kie zma ga nia Lu tra?

(9) Co przy nio sło mu ulgę i ja kie wer se ty by ły w tym po moc ne?
Co zro zu miał od no śnie swo ich uczyn ków oraz śmier ci i spra wie dli -
wo ści Chry stu sa? Dzię ki cze mu Lu ter otrzy mał upra gnio ny po kój
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z Bo giem i ja ki wer set jest do brym te go pod su mo wa niem? Na co
wska zu ją do świad cze nia z ży cia Lu tra? Czym ta dok try na sta ła się dla
Lu tra i ja ki był efekt jej zde rze nia się z dzia łal no ścią Tet zla? W ja kim
je go dzie le znaj dzie my naj lep sze omó wie nie tej dok try ny?

(10) Cze go ta dok try na do ko na ła ja ko ma szy na do wy ry wa nia
pnia ków? Czy Lu ter od ra zu wy cią gnął wszyst kie lo gicz ne wnio ski wy -
ni ka ją ce z je go po glą du na uspra wie dli wie nie – dla cze go tak się sta ło?
Co i w ja ki spo sób uzy skał on oko ło ro ku 1510? Kie dy i z ja kie go po -
wo du za czął z tej dok try ny wy cią gać ja kie kol wiek wnio ski prze ciw ne
pa pie skim na ukom? Czym jest pa pie ski od pust i na ja kiej pod sta wie
jest do ko ny wa ny? Kie dy i w ja kich oko licz no ściach po wsta ły od pu sty?
Do cze go nie ba wem do szło i jak zo sta ły ska ta lo go wa ne grze chy? Ja ki
po gląd wy ra bia ło to w lu dziach? Za ja kie grze chy czę sto ku po wa no od -
pu sty? – opisz zwią za ne z tym przy kre do świad cze nia Tet zla.

(11) Co ob ja wia han del od pu sta mi? Co naj pierw za kwe stio no wał
Lu ter, a do cze go do szedł póź niej i na ja kiej pod sta wie? W ja ki spo -
sób na uka Lu tra do pro wa dzi ła go do od rzu ce nia: tra dy cji – mszy –
czyść ca – za sług do brych uczyn ków – ży cia klasz tor ne go – za sług
świę tych – re li kwii, ob ra zów i po są gów świę tych – Ma ry ji Dzie wi cy
ja ko kró lo wej nie bios – uczyn ków po kut nych – hie rar chii pa pie skiej
ja ko po śred ni ka mię dzy Bo giem a wie rzą cym – pa pie skie go sa kra -
men ta li zmu – pa pie skie go po glą du o Ko ście le? Krót ko mó wiąc, cze -
go do ko na ła ta jed na dok try na i co nas w tym za chwy ca?

(12) Ja kich czte rech za ry sów uspra wie dli wie nia z wia ry Lu ter
do kład nie nie ro zu miał? Dla cze go nie po win ni śmy go za to wi nić? Ja -
ki po wi nien być nasz sto su nek do stop nia zro zu mie nia przez nie go
tej dok try ny?

(13) Ja ki wiel ki błąd po peł nił Lu ter? Na czym po le gał ruch kie ro -
wa ny przez Carl stad ta? Jak za pa try wał się na to Lu ter i co czy nił? Ja -
ki był sto su nek Fry de ry ka Mą dre go do Lu tra? Ja ka zmia na na stą pi -
ła w pro wa dze niu przez Lu tra pra cy re for ma tor skiej i ja kie by ły te -
go efek ty? W ja ki spo sób do szło do zor ga ni zo wa na Ko ścio ła lu te rań -
skie go? – wskaż ro lę Lu tra i Me lanch to na. Ja kie by ły re la cje mię dzy
Lu trem a je go wład cą? Co mo żna po wie dzieć o ak tyw no ści Lu tra?
Kim był Lu ter w ob ra zie du że go an ty ty picz ne go Sam so na? W ja kich
trzech wy czy nach du że go Sam so na uczest ni czył? W ja ki spo sób nie -
wo la ta wpły nę ła na Lu tra? Ja kie są na sze trzy uczu cia wo bec nie go?
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(14) Jak po win ni śmy oce niać zdol no ści lu te rań skich teo lo gów i kto
na le żał do trzech je go naj zdol niej szych wo dzów z utra cju szy ko ron?
Co i dla cze go lu te ra nie mó wią o Chem nit zu? Kim był Bel lar mi ne oraz
cze go i z ja kim skut kiem sta rał się do ko nać? Co i na ja kiej pod sta wie
mo żna po wie dzieć o Chem nit zu? Scha rak te ry zuj krót ko po stać Ger -
har da i Ca lo va. Ja kie ksią żki pi sa li lu te rań scy teo lo go wie? – opisz trak -
tat Ger har da i pró by je go zwal cze nia przez teo lo gów ka to lic kich.

(15) Ja kie złe ce chy i po stę po wa nie na pra wia ła mi sa tych wo dzów
z utra cju szy ko ron? – omów ko lej no.

(16) Ja kim prze ciw ni kom mu siał sta wić czo ła an ty ty picz ny Eli sza -
ma? – wy mień trzech naj więk szych. Scha rak te ry zuj po stać Bel lar mi -
ne oraz je go naj więk sze dzie ło. W czym błą dzi li lu te ra nie i co to da -
ło po le mi stom Rzy mu? Na ja kim po lu an ty ty picz ny Eli sza ma od no -
sił zwy cię stwa?

(17) W ja ki spo sób an ty ty picz ny Eli sza ma oba lał na stę pu ją ce ar gu -
men ty pa pie skich po le mi stów: (1) że uspra wie dli wie nie ozna cza uczy -
nie nie ko goś do brym i do ko nu je się przez do bre uczyn ki; (2) że uczyn -
ki Za ko nu, któ re we dług Paw ła nie mo gą uspra wie dli wić, ozna cza ją
uczyn ki pra wa ce re mo nial ne go, a nie pra wa mo ral ne go; (3) że sa mą
isto tą do brych uczyn ków jest uspra wie dli wie nie; (4) że Bóg nie dał by
Za ko nu z ofer tą ży cia, gdy by czło wiek nie mógł wy peł nić je go wy mo -
gów; (5) że wia ra nie jest wy star cza ją ca, by uspra wie dli wiać; (6) że
spra wie dli wość jed ne go nie mo że uspra wie dli wiać in ne go?

(18) W ja ki spo sób an ty ty picz ny Eli sza ma oba lał ko lej ne twier dze -
nia pa pie skich po le mi stów: (7) że Bóg nie po zwo lił by Ko ścio ło wi
zbłą dzić na te mat uspra wie dli wie nia; (8) że wa run kiem pój ścia
do nie ba są do bre uczyn ki; (9) że za słu ga Chry stu sa nie za spo ka ja
spra wie dli wo ści i nie zdo by wa prze ba cze nia, lecz za szcze pia w ser -
cu do bro czyn ność, któ ra czy ni spra wie dli wym; oraz (10) że ka to lic -
ka dok try na na te mat uspra wie dli wie nia jest praw dzi wa, po nie waż
po cho dzi od nie omyl ne go „prze wo du” Bo ga?

(19) Co jesz cze ofia ro wał? W ja ki spo sób uży wał dok try ny uspra -
wie dli wie nia przez wia rę do wy cho wy wa nia w spra wie dli wo ści? –
omów ko lej no.

(20) Co i dla cze go dok try na ta da ła Ko ścio ło wi lu te rań skie mu?
Z cze go po win ni śmy się cie szyć?
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(21) Ja ką na stęp ną gru pę ofiar ksią żąt bę dzie my roz wa żać i przez
ko go są po ka za ni w ty pie? Co ozna cza ją imio na Gam liel i Pe da sur i ja -
kie jest ich an ty ty picz ne zna cze nie? Jak Ko ściół kon gre ga cjo nal ny po -
ka za ny jest w ty pie Ja ku ba spła dza ją ce go swych sy nów i jak mo że my
to uza sad nić? Ja kie de no mi na cje przy ję ły ich szcze gól ną na ukę?

(22) Dla cze go Ko ściół mo że my na zwać or ga ni zmem i z ja kich
dwóch głów nych ele men tów się on skła da? W ja kiej czę ści cia ła znaj -
dzie my szcze gó ły or ga ni za cji Ko ścio ła? – wy mień i omów po szcze -
gól ne ele men ty. Ko go re pre zen tu ją pra we oraz le we ra mio na i rę ce?
Ko go re pre zen tu ją pra we oraz le we no gi i sto py? Ko go ob ra zu ją sto -
py trak to wa ne od dziel nie od nóg?

(23) Kto rzą dzi Ko ścio łem i ja kich uży wa do te go sług? Czym ci
słu dzy nie są, a czym są? – od nieś się do ka żde go ich ro dza ju. Ja kie
są za kre sy słu żby ka żde go ro dza ju sług? Kto jest Gło wą Ko ścio ła po -
wszech ne go i ko ścio łów lo kal nych – ja kich sług uży wa On do ce lów
rzą dze nia, a ja kich do ce lów słu żby? Cze go nie dał On ani Ko ścio ło -
wi po wszech ne mu, ani żad ne mu ko ścio ło wi lo kal ne mu? Ja kim Je zus
uczy nił ka żdy zbór? Czym to czy ni ka żdy zbór i Chry stu sa? Do cze -
go Pan użył dwu na stu Apo sto łów i one go Słu gi? Kie dy peł ni li oni tę
słu żbę i ja ki typ na nich wska zu je? Do cze go uży wa in nych szcze gól -
nie upo wa żnio nych sług?

(24) Co uczy ni li śmy w po wy ższych dwóch aka pi tach? – po daj
krót kie stresz cze nie. Jak mo żna okre ślić sza far ską dok try nę Ko ścio -
ła kon gre ga cjo nal ne go? Ja kie trzy rze czy z niej wy ni ka ją? Ja kie ter -
mi ny zwięź le ją za wie ra ją?

(25) Co jest nie za prze czal nym fak tem? W ja ki spo sób Apo sto ło -
wie wy ko ny wa li wła dzę zwią zy wa nia? – po daj w od nie sie niu
do dia ko nów i star szych. Jak mo żna bi blij nie udo wod nić, że zbo ry
de cy do wa ły ta kże o spra wach in te re so wych? Jak mo żna bi blij nie
udo wod nić, że zbo ry zaj mo wa ły się też sto so wa niem dys cy pli ny?
Udo wod nij bi blij nie, że zbo ry wy sy ła ły mi sjo na rzy. Cze go tych
pięć fak tów do wo dzi? W ja ki spo sób po twier dza tę dok try nę na uka
o ka płań stwie po świę co nych wie rzą cych? Z ja kie go in ne go po wo -
du dok try na ta jest praw dzi wa? Czym więc jest ka żdy zbór z Bo skie -
go nada nia i do cze go mo żna to po rów nać? Dla cze go sta no wi sko
Ko ścio ła kon gre ga cjo nal ne go znaj du je się po an ty ty picz nej za chod -
niej stro nie Przy byt ku?
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(26) Kto roz po czął ruch, póź niej wy pa czo ny w Ko ściół kon gre ga -
cjo nal ny? – po daj za rys je go ży cia i dzia łal no ści do ro ku 1578, a na -
stęp nie do ro ku 1580.

(27) Co ozna cza ła ta ka teo ria, kto za sia dał wów czas na an giel skim
tro nie i co by ło wy ma ga ne w spra wach wia ry? Do cze go do pro wa -
dzi ło to pra wo i ja kie ka ry spo tka ły Br. Brow ne’a? Do cze go prze śla -
do wa nia te zmu si ły ma ły ko ściół – gdzie osie dli i jak im się tam wio -
dło? Co przy czy ni ło się do roz bi cia tej kon gre ga cji i co wte dy zro bił
Brow ne? Co Brow ne uczy nił po po wro cie do An glii i jak mo żna to
wy tłu ma czyć? Jak po stę po wa no w An glii z je go na śla dow ca mi i ksią -
żka mi, i to przez wie le lat?

(28) Czym by ły na uki Br. Brow ne’a? W co one ude rzy ły i jak mo -
żna to uza sad nić? Co bę dzie po moc ne dla lep sze go zro zu mie nia
ofiar utra cju szy ko ron Ko ścio ła kon gre ga cjo nal ne go? Co sta ło się
punk tem wyj ścia wiel kiej apo sta zji i ja ką ro lę od gry wa ją w zbo rze lo -
kal ni star si? Dla cze go w efe skim okre sie Ko ścio ła nie uze wnętrz nia -
ły się am bi cje żąd nych wła dzy wo dzów? Gdzie Apo sto ło wie za po -
wia da li wiel ką apo sta zję? Kie dy się ona uze wnętrz ni ła i jak jej pierw -
sze prze ja wy opi su je św. Jan? Jak wy glą da ły pró by się ga nia po wła -
dzę w cza sie Ży dow skie go Żni wa? Dla cze go nie są one czę ścią wiel -
kiej apo sta zji, za po wia da nej przez Apo sto łów? 

(29) Jak są w Bi blii uży wa ne na zwy star szy i bi skup? W ja kim fak -
cie jest to rów nież wi docz ne? Czym ró żni li się ci star si, bi sku pi, i czy
jest to zgod ne z wo lą Pa na? Jak w cza sie ze brań po świę co nych spra -
wom zbo ru pew ni star si trak to wa li in nych star szych – czy by ło to
wła ści we i z ja kiej za sa dy wy ni ka? Do cze go to z re gu ły pro wa dzi
i czy mo żna te mu coś za rzu cić – co by ło by lep szym roz wią za niem?
Jak ten naj bar dziej wy bit ny star szy za czął być na zy wa ny na po cząt -
ku Ko ścio ła smyr neń skie go – do cze go od no szą się te na zwy i czym
się ró żnią? Jak w koń cu za czę to uży wać na zwy bi skup i za ko go ta ka
oso ba by ła uwa ża na? Kie dy i dla cze go ta zmia na spo so bu pa trze nia
sta ła się po wszech na wśród zbo rów? Co na ten te mat mó wią nie któ -
re z le piej po twier dzo nych li stów Igna ce go z An tio chii? Dla cze go li -
sty te nie są pew nym do wo dem wa run ków pa nu ją cych w ro ku 108
lub 116? Ja ki praw do po dob nie jest po gląd, za któ rym oko ło ro ku
108 lub 116 opo wia dał się Igna cy i na co kładł on szcze gól ny na cisk?
Ja kiej dok try ny na uczał Cy prian w ro ku 251? Jak roz wi jał się ten po -
gląd aż do IV wie ku?
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(30) Ja cy bi sku pi funk cjo no wa li w cza sach Cy pria na, a ja kich
jesz cze nie by ło? Ko go okra dli bi sku pi, a ko go star si? Czym sta wa ły
się uchwa ły star szych, a czym po win ny być? Ja ki gło szo no po gląd
o wy ższo ści star szych? Do cze go to do pro wa dzi ło?

(31) Co by ło pierw szym i dru gim kro kiem osią ga nia te go ce lu? Jak
chcie li przez to oszu kać bra ci? Co uczy ni li, by uci szyć sprze ci wy?
Do cze go to do pro wa dzi ło? Jak prze bie gał ten błęd ny roz wój do po -
ło wy III wie ku?

(32) Ja ki był ko lej ny błęd ny roz wój? Co by ło punk tem wyj ścia
dla te go błę du? – po daj sto sow ny przy kład zbo ru w An tio chii. Jak
na le ży trak to wać ta kie wza jem ne udzie la nie so bie po mo cy przez
zbo ry? Do cze go oka zje te nie po win ny być wy ko rzy sty wa ne? Jak
bi sku pi uspra wie dli wia li łą cze nie zbo rów w or ga ni za cje? Ja kie po -
le ce nie Pa na w ten spo sób na ru sza li? Czy w cza sach apo stol skich ist -
nia ły unie zbo rów lub sy no dal ne, do rad cze zgro ma dze nia bi sku -
pów – kie dy i z ja kie go po wo du od był się pierw szy ta ki sy nod? Jak
sy no dy ta kie roz wi ja ły się do ro ku 325? Cze go do ty czył tzw. pierw -
szy sy nod eku me nicz ny w Ni cei? Jak i dla cze go trak to wa no de kre -
ty tzw. sy no dów eku me nicz nych? Co w ten spo sób znisz czo no i ja -
ką jed ność wpro wa dzo no?

(33) Streść do tych czas roz wa żo ną apo sta zję. Co by ło ko lej nym
eta pem roz wa ża ne go błęd ne go roz wo ju i jak do nie go do szło? W ja -
ki spo sób ilu stru je to przy kład Cy pria na, bi sku pa Kar ta gi ny, oraz
zbo ru w Fi la del fii? Do ko go był nie co po dob ny bi skup przed po ja wie -
niem się bi sku pa die ce zjal ne go?

(34) Jak do szło do po wsta nia bi sku pa die ce zjal ne go? Jak do szło
do po wsta nia bi sku pów wiej skich? W ja ki spo sób i kie dy sta li się oni
pa sto ra mi zbo rów?

(35) Ja ki był na stęp ny etap apo sta zji? Kie dy po wsta li me tro po li -
ci i kie dy zo sta li tak na zwa ni? Ja kie pra wa im przy słu gi wa ły? – po -
daj przy kład.

(36) Na ile pre fek tur po dzie lo no ce sar stwo rzym skie i ja ki ty tuł
otrzy ma li me tro po li ci tych pre fek tur? Ilu by ło ich po cząt ko wo i kie -
dy otrzy ma li oni te ty tu ły? Dla cze go bi skup Rzy mu przy własz czył so -
bie ty tuł pa pie ża i do ko go wcze śniej on na le żał? Kie dy po ja wił się
czwar ty pa triar cha i ja kie za jął miej sce? Kie dy i dla cze go po ja wił się
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pią ty? Co w prze cią gu trzech lat sta ło się z nie któ ry mi z tych pa triar -
cha tów? Ja ki był za kres wła dzy pa triar chy? Któ rzy me tro po li ci by li
nie za le żni od pa triar chów?

(37) Ja ki spór po wstał w kwe stii rów no ści? Ja kie po wo dy na po -
cząt ku VI w. przy czy ni ły się do uzna nia pa pie ża za gło wę wszyst kich
ko ścio łów? 

(38) Ja ką wła dzę pa pież osią gnął na po cząt ku VI w.? W ja ki spo -
sób na ra sta ła i osią gnę ła punkt kul mi na cyj ny świec ka wła dza pa pie -
ża? Cze go do zna ła w za kre sie wła dzy świec kiej i re li gij nej?

(39) Ja ka iro nia prze wi ja się w ca łej ma chi nie zdo by wa nia wła -
dzy i pa no wa nia nad Bo skim dzie dzic twem? – omów ko lej no jej ró -
żne po zio my dzia ła nia do ro ku 1870. Ja kie przy kła dy ilu stru ją tę iro -
nię? Czym jest sza far ska dok try na Ko ścio ła kon gre ga cjo nal ne go
dla się ga ją cych po wła dzę? Co jest ko niecz ne do wła ści we go zro zu -
mie nia sza far skiej praw dy Ko ścio ła kon gre ga cjo nal ne go? Czym był
ruch Brow ne?

(40) Kto, kie dy i w ja ki spo sób roz po czął za mie nia nie te go ru chu
w sek tę? Kto nie co póź niej opo wie dział się za tym po glą dem? Kto
pro pa go wał ten po gląd w Ame ry ce i kto przy wró cił w niej za sa dy
czy ste go kon gre ga cjo na li zmu? Ko go mo żna po dać ja ko póź niej sze -
go, czo ło we go orę dow ni ka kon gre ga cjo na li zmu – w kim wszy scy oni
są po ka za ni? Ja kie kon gre ga cjo nal ne za sa dy wy pa czy li oni w ostat -
nich la tach?

(41) Co an ty ty picz ny Gam liel mu siał wy ka zać, ofia ru jąc swo ją mi -
sę? Ja kie nie wła ści we po stę po wa nie i złe ce chy ona na pra wia? –
omów ko lej no. 

(42) Co jesz cze czy nił an ty ty picz ny Gam liel? Ja kie za rzu ty mu siał
od pie rać pod ad re sem swej sza far skiej dok try ny? – omów ko lej no. 

43) Na ja kie czte ry spo so by an ty ty picz ny Gam liel oba lał ar gu -
men ty epi sko pa lian na te mat suk ce sji apo stol skiej, w prze ci wień -
stwie do sa mo rzą dze nia się zbo ru? Na ja kich pięć spo so bów bi blij nie
oba lał twier dze nie bi sku pów, że ja ko wład cy nad pre zbi te ra mi są oni
wład ca mi nad zbo ra mi? Na ja kie trzy spo so by oba lał rosz cze nia me -
tro po li tów (ar cy bi sku pów), kar dy na łów i pa triar chów? Ja kich od po -
wie dzi udzie lał na rosz cze nia pa pie ża od no śnie je go władz? Co w ten
spo sób an ty ty picz ny Gam liel czy nił?
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(44) Co rów nież ofia ro wał an ty ty picz ny Gam liel i cze go w ten
spo sób do wo dzi od no śnie swo jej dok try ny? W ja ki spo sób wy ka zy wał,
że dok try na ta sprzy ja spra wie dli wo ści? – omów ko lej no. Co w pod -
su mo wa niu mo żna po wie dzieć o an ty ty picz nej ły żce Gam lie la?

(45) Przez ja kie in ne de no mi na cje zo sta ła przy ję ta dok try na sa -
mo rzą dze nia się zbo ru i co nas nie dzi wi od no śnie one go Słu gi? Jak
dok try na ta by ła trak to wa na za ży cia one go Słu gi, a jak po je go
śmier ci? Jak za rzą dza ne są zbo ry To wa rzy stwa na świe cie?

(46) Opisz ró żne for my kle ry ka li zmu wy stę pu ją ce wśród lu du
praw dy. Co w gru pach le wic kich sta ło się z de mo kra cją z cza sów Br.
Rus sel la? Ja kie są ró żne na to re ak cje ze stro ny bra ci? Jak dłu go kle -
ry ka lizm bę dzie pa no wać wśród lu du praw dy?

(47) Ja kie na po mnie nie jest sto sow ne dla bra ci oświe co nych Epi -
fa nią? Ja kie na po mnie nie jest sto sow ne dla współ bra ci star szych?
Do cze go na po mi na my wszyst kich in nych (a) je śli ma ją wier nych
star szych; oraz (b) je śli ma ją star szych się ga ją cych po wła dzę? Do cze -
go za chę ca my wszyst kich star szych i po zo sta łych bra ci?

(48) Nad czym pra gnie my się obec nie za sta no wić? Gdzie po da -
li śmy pew ne my śli na te mat an ty ty picz nych Be nia mi ni tów i o czym
mu si my pa mię tać? Jak ro zu mie my sło wo fa na tycz ne? – po daj sto sow -
ne przy kła dy.

(49) O czym nie mo że my za po mi nać przy ana li zie an ty ty picz ne -
go Be nia mi na, Ma nas se sa i Efra ima? Wy ja śnij w od nie sie niu do nich
ró żni ce mię dzy ob ra zem Ja ku ba a ob ra zem przy byt ku. Ja ki fakt jest
god ny pod kre śle nia? Czym zo sta ły spo wo do wa ne te zmia ny? Cze -
go mo że to być su ge stią?

(50) Co zna czą imio na Abi dan i Gi de oni? Cze go ty pem jest ich
zna cze nie?

(51) Ja ka jest sza far ska praw da sekt fa na tycz nych? Czym jest dla nich
re li gia? Na co uczy ni ło ich to po dat ny mi i gdzie jest to wy raź nie wi docz -
ne? Co w tym po glą dzie jest wła ści we, a co nie – jak mo że my roz wi nąć
zrów no wa żo ny cha rak ter? Do cze go pro wa dzi ta bo le sna ra na w sek tach
fa na tycz nych i jak w związ ku z tym in ter pre tu ją oni Bi blię? 

(52) Jak mo żna scha rak te ry zo wać ich sza far ską praw dę i cze go jej
za bra kło? Dla cze go nie mo gli po dać peł nej praw dy na ten te mat
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i na co wska zu je ich usy tu owa nie wo kół przy byt ku? Ja kiej więc
praw dy Bóg im udzie lił i kto na le ży do ich głów nych wo dzów z utra -
cju szy ko ron? Co znaj du je my u wszyst kich tych bra ci i ja ki mi za le -
ta mi się ce cho wa li?

(53) Co spra wi ło, że ich praw da by ła po kar mem na czas słusz ny?
Ja kie wa run ki pa no wa ły w Eu ro pie w cza sach Geo r ge Fo xa – w pań -
stwie, ko ście le, spo łe czeń stwie?

(54) Ja kie wa run ki pa no wa ły wów czas w pań stwie Szko cji
i An glii?

(55) Ja kie wa run ki pa no wa ły w Ko ścio łach Szko cji i An glii za cza -
sów Geo r ge Fo xa? Ja kie stron nic twa po wsta ły w Ko ście le An glii? Ja -
kie czte ry ro dza je zła by ły sze rzo ne przez te stron nic twa? Cze go po -
trze bo wa ła ca ła Eu ro pa i w ja ki spo sób Bóg za spo ko ił tę po trze bę?

(56) Kto był na rzę dziem Pa na w po da niu tej nie zbęd nej praw dy
– kie dy się uro dził i kie dy kształ to wa ła się je go oso bo wość? Kie dy za -
czął gło sić swe prze sła nie i cze go szu kał ja ko chło piec i mło dzie niec
– z ja kim skut kiem? Cze go wte dy spró bo wał, a co do ra dza li mu nie -
któ rzy? Kie dy i w ja ki spo sób zna lazł po kój – na co to wska zu je?

(57) Co od tej po ry czy nił i prze ciw ko cze mu świad czył? Do ja kich
krań co wo ści cza sa mi po su wał się w cza sie ka zań i gdzie gło sił? Ja kie
lek cje wpa jał swym słu cha czom w od nie sie niu do Bo ga? Prze ciw ko
ja kim grze chom da wał świa dec two? W ja ką krań co wość po padł
w związ ku z Mat. 5:33-37? 

(58) W ja kich kra jach gło sił i do czy ich je go do świad cze nia by ły
po dob ne? Ja kie spo ty ka ły go prze śla do wa nia i co czy nił w cza sie po -
by tu w wię zie niu? Do ja kich wy bie gów ucie ka li się an giel scy sę dzio -
wie, by wię zić je go oraz je go bra ci? Z po wo du ja kie go jesz cze in ne -
go oska rże nia by li oni czę sto wię zie ni – ilu z nich pew ne go ra zu
znaj do wa ło się w wię zie niu? Ja ki mia ło to wpływ na ich zdro wie i ży -
cie? Co mo żna po wie dzieć o trak to wa niu ich przez mo tłoch? Co za -
czął gło sić Geo r ge Fox po uwol nie niu z wię zie nia i ja ki był te go sku -
tek? W ja ki spo sób do szło do zwol nie nia Joh na Bu ny ana, któ ry nie
był kwa krem?

(59) Ja kie by ło póź niej sze ży cie Fo xa i ja kie by ły te go po wo dy? Ja -
ki akt fa na ty zmu mo żna mu przy pi sać? Ja kie by ły je go ostat nie la ta?
Ja ki sto su nek mie li wo bec nie go ucznio wie i ma sy?
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(60) Ja ki był wpływ tej sza far skiej praw dy na człon ków sekt fa -
na tycz nych? Ja ki był wpływ an ty ty picz ne go Be nia mi na na re li gij ne
ży cie in nych? Do ja kich in nych kra jów po za Bry ta nią się gał ten
wpływ? – po daj przy kła dy. W ja kich in nych sfe rach co dzien ne go ży -
cia wy sił ki kwa krów przy nio sły wie le do bre go? 

(61) Do cze go an ty ty picz ny Abi dan uży wał swej sza far skiej dok -
try ny? Czym by ły je go mi sa, cza sza i ły żka? Ja ki był ich sto su nek
do na uki, w tym bi blij nej? Czy ta wa da bar dzo prze szka dza ła ofia ro -
wa niu przez nich mi sy, cza szy i ły żki – dla cze go? Kto na le żał do naj -
bar dziej oczy ta nych ich przed sta wi cie li?

(62) Co naj pierw ofia ro wał i czym prze peł nio ne są je go ka za nia
i pi sma? Wy mień ko lej no rze czy, któ re ga nił, stro fo wał i na pra wiał.

(63) Omów ko lej no grun tow ne na pra wia nie przez nie go
grze chów czło wie ka wo bec bliź nie go, w ich ró żnych sfe rach wy -
stę po wa nia.

(64) Co jesz cze ofia ro wał i ja kie jest te go zna cze nie? Kie dy prze -
gry wał, a kie dy był nie po ko na ny? Ja kie czte ry ata ki ry tu ali stów od -
pie rał? – omów ko lej no.

(65) W ja ki spo sób od pie rał ata ki do gma ty ków? Ja kich ar gu men -
tów uży wał wo bec le ga li stów? Pod czym upa da ły ata ki ra cjo na li -
stów? W ja ki spo sób dok try na ta jest uży tecz na ta kże i dzi siaj? 

(66) Co jesz cze ofia ro wał i ja kie jest te go zna cze nie? W ja ki spo -
sób ofia ro wał swo ją ły żkę? – omów ko lej no.

(67) Co ten roz dział koń czy i ja ka jest głów na myśl obo zu
po za chod niej stro nie an ty ty picz ne go Przy byt ku? W ja ki spo sób
po twier dza ją to sto sow ne sza far skie dok try ny? Cze go jest to po -
twier dze niem?



ROZ DZIAŁ VII

OFIA RY KSIĄ ŻĄT WIE KU EWAN GE LII (do koń cze nie)
4 Moj. 7: 66 -8 : 4

OFIA RY AN TY TY PICZ NE GO ACHIE ZE RA – AN TY TY PICZ NE GO PA GIE LA – AN -

TY TY PICZ NE GO ACHI RA – STRESZ CZE NIE OFIAR KSIĄ ŻĄT WIE KU EWAN GE -

LII – MO JŻESZ I AARON WIE KU EWAN GE LII JA KO OD BIOR CY I DAW CY

PRAW DY – PY TA NIA BE RE AŃ SKIE

PO KO LE NIE Da na by ło pierw szym z trzech po ko leń po pół -
noc nej stro nie przy byt ku. Wszyst kie trzy usy tu owa ne tam

po ko le nia by ły po tom ka mi Ja ku ba uro dzo ny mi przez słu żą ce
Ra che li i Lei: dwa z nich (Dan i Naf ta li) by ły po tom ka mi Ja ku -
ba uro dzo ny mi przez słu żą cą Ra che li, Bil hę, na to miast Aszer
był po tom kiem słu żą cej Lei, Zyl py. Sztan da rem obo zu po pół -
noc nej stro nie przy byt ku przy pusz czal nie by ła twarz czło wie -
ka – typ mi ło ści, przy miot po ka za ny przez pół noc ną stro nę
przy byt ku (Obj. 4:7). Chro no lo gicz na ko lej ność na ro dzin sy -
nów Ja ku ba wska zu je, że po ko le nie Da na jest ty pem de no mi -
na cji bap ty stów, jak po ka za li śmy to w rozdz. I. Dan z punk tu
wi dze nia cza su na ro dzin był bo wiem na stęp ny po Ju dzie,
a więc ruch wy pa czo ny w Ko ściół bap ty stów był na stęp nym,
ja ki po wstał po ru chu Zwin glie go. Sło wo Dan zna czy sę dzia
i jest uży te, by po ka zać, że po twier dze niem an ty ty picz nej Ra -
che li – du cho wych prawd wy bor czych – by ły owo ce lep szych
prawd (an ty ty picz nej Bil hy) niż prawd an ty ty picz nej Lei i Zyl -
py (1 Moj. 30:6). Bap ty ści są więc du chem i na uka mi bli żsi ru -
chom Ma lucz kie go Stad ka i Wiel kiej Kom pa nii niż osiem de -
no mi na cji po cho dzą cych od an ty ty picz nej Lei i Zyl py. Nasz
Pa stor czę sto (np. wy po wia da jąc się na te mat chrztu w Bi ble
Stu dents Mon th ly) wy ra żał myśl, że Ko ściół bap ty stów jest bli -
ższy praw dzie niż ja ka kol wiek in na de no mi na cja, tak jak ka -
że nam te go ocze ki wać typ.
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(2) Księ ciem po ko le nia Da na był Achie zer, syn Am mi szad -
da ja. Achie zer zna czy brat (Achi) po mo cy (ezer) i uży ty jest ja ko
cha rak te ry sty ka bra ter skie go i uczyn ne go uspo so bie nia wo -
dzów z utra cju szy ko ron Ko ścio ła bap ty stów. Wo dzo wie bap -
ty stycz ni mie li w so bie bar dzo ma ło uczuć kle ry kal nych. Nie by -
li uwa ża ni za kla sę kle ru, lecz za star szych bra ci in nych człon -
ków ko ścio ła. By li więc w bli skich bra ter skich sto sun kach z nie -
urzę do wy mi człon ka mi swe go ko ścio ła. Tym do brym sto sun -
kom po ma gał ta kże fakt, że bap ty ści po sia da ją kon gre ga cjo -
nal ny sys tem rzą dze nia się zbo ru, w prze ci wień stwie do pre zbi -
te riań skie go, epi sko pal ne go czy pa pie skie go. By li więc po moc -
ni dla wia ry swych bra ci i nie pa no wa li nad Bo skim dzie dzic -
twem (1 Pio tra 5:3). Ta kże imię Am mi szad daj pa su je do nich
w ich re la cji do bap ty stów. Imię to zna czy lu dzie (Am mi) Wszech -
moc ne go (szad daj). Od po cząt ku ru chu, któ ry póź niej zo stał wy -
pa czo ny w Ko ściół bap ty stów, bio rą cy w nim udział bra cia mó -
wi li o so bie ja ko o lu dzie Bo żym. Dla te go wo dzo wie z utra cju -
szy ko ron Ko ścio ła bap ty stów by li dla nich ja ko lu du Bo że go
bar dzo po moc ni w wie lu do brych uczyn kach.

(3) Głów nym wo dzem z utra cju szy ko ron nie miec ko ję zycz -
nych bap ty stów (od no śny ruch Ma lucz kie go Stad ka, wy pa czo -
ny w sek tę bap ty stycz ną, miał bo wiem swój po czą tek wśród
na ro dów ger mań skich) był Men no Si mo nis. Przez pra wie stu le -
cie de no mi na cja ta by ła nie mal cał ko wi cie ogra ni czo na do lu dów
ger mań skich. John Smith, któ ry wraz ze swym ko ścio łem mu -
siał na po cząt ku XVII wie ku wy je chać z An glii do Ho lan dii, by
zna leźć wol ność re li gij ną, za po cząt ko wał de no mi na cję bap ty -
stów wśród lu dów an glo ję zycz nych, cho ciaż uczy nił to w Ho -
lan dii. Nie co póź niej je den z człon ków je go ko ścio ła, Tho mas
Hel wys, po po wro cie do An glii za po cząt ko wał Po wszech ny Ko -
ściół Bap ty stów (Ar mi nian), a mniej wię cej w po ło wie XVII wie -
ku nie ja ki br. Spils bu ry dał po czą tek Szcze gól ne mu (kal wiń -
skie mu) Ko ścio ło wi Bap ty stów. Ro ger Wil liams za ło żył Ko ściół
bap ty stycz ny w Ame ry ce. W XVIII wie ku po wszech ni bap ty ści
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w An glii nie mal zu peł nie sta li się uni ta ria na mi, a Dan Tay lor zre -
or ga ni zo wał nie licz nych po zo sta łych bap ty stów nie bę dą cych
uni ta ria na mi w Po wszech ny Ko ściół Bap ty stów. Po za wy mie -
nio ny mi po wy żej wo dza mi z utra cju szy ko ron Ko ścio ła bap ty -
stycz ne go mo gli by śmy wy mie nić Char le sa H. Spur ge ona, wiel -
kie go lon dyń skie go ka zno dzie ję i pi sa rza, wy bit ne go wo dza
z utra cju szy ko ron szcze gól nych bap ty stów (kal wi ni stów). 

(4) Sza far ską dok try ną Ko ścio ła bap ty stów nie jest – jak są -
dzi wie lu – chrzest wy łącz nie do ro słych. Nie jest też nią za nu -
rze nie w wo dzie. Cho ciaż te dwie dok try ny są w pe wien spo sób
zwią za ne z je go sza far ską na uką i są oczy wi ście moc no przez
nie go pod kre śla ne, nie są je go sza far ską dok try ną. Jest ona o wie -
le bar dziej klu czo wa dla chrze ści jań skiej wia ry i ży cia niż te
dwie dok try ny, a jest ona na stę pu ją ca: lud Pa na skła da się wy -
łącz nie z tych, któ rzy odłą czy li się od grze chu, błę du, sie bie i świa -
ta oraz przy ję li tyl ko Chry stu sa ja ko swe go Zba wi cie la i Pa na.
Oni nie uwa ża li za chrze ści jan tych, któ rzy je dy nie ża ło wa li
za grzech i wie rzy li, że Je zus za nich umarł. Nie ugię cie twier dzi -
li, że by stać się człon kiem lu du Bo że go, po trze ba cze goś wię cej.
Uwzględ nia jąc te dwie rze czy, do da wa li oni to, co w rze czy wi -
sto ści jest po świę ce niem. Ich pierw si ad wer sa rze – lu te ra nie
i zwin gli ści – tak upar cie twier dzi li, że sa mo człon ko stwo w pań -
stwo wym ko ście le i uspra wie dli wie nie przez wia rę czy nią czło -
wie ka chrze ści ja ni nem, że bap ty ści po pa dli w krań co wość za -
prze cze nia, że uspra wie dli wie nie przy cho dzi wy łącz nie przez
wia rę. Czy ni li to dla te go, po nie waż ich prze ciw ni cy błęd nie
trak to wa li uspra wie dli wie nie ja ko upo wa żnia ją ce do nie biań -
skie go zba wie nia. I z te go punk tu wi dze nia mie li ra cję w swym
sprze ci wie: nie upo wa żnia ono do wej ścia do nie ba, lecz przy -
pi su je jej po sia da czo wi re sty tu cję. To, czym na praw dę jest sza -
far ska dok try na bap ty stów, mo żna zde fi nio wać na stę pu ją co:
praw dzi wy lud Pa na skła da się wy łącz nie z uspra wie dli wio -
nych i po świę co nych. Jest to nie wąt pli wie praw dą. Uspra wie dli -
wie nie przez wia rę nie czy ni ni ko go ni czym wię cej jak no mi nal -
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nym chrze ści ja ni nem. Nie upo wa żnia ni ko go do nie biań skie go
dzie dzic twa. Bap ty ści ma ją ra cję za prze cza jąc, że uspra wie dli -
wie nie przez wia rę upo wa żnia ko go kol wiek do nie ba, cho ciaż
my lą się, za prze cza jąc mu ja ko praw dzie. Od rzu ca jąc je, mie li
na my śli do brą rzecz. Nie do strze ga jąc jed nak dwóch zba wień
lub dwóch kro ków zba wia nia w Wie ku Ewan ge lii, nie mo gli
wła ści wie na uczać uspra wie dli wie nia przez wia rę z je go kon se -
kwen cja mi, któ re przy pi sy wa li tej na uce ich opo nen ci, a jed no -
cze śnie trzy mać się swej sza far skiej dok try ny. Za praw dę nie
był to jesz cze wła ści wy czas na zhar mo ni zo wa nie tych dwóch
dok tryn. Ta kże i ta spra wa na le ża ła do Żni wa, kie dy to zo sta ła
wła ści wie zhar mo ni zo wa na.

(5) Na si bra cia bap ty ści nie po wie dzie li by, że ich sza far ską
dok try ną jest tyl ko po świę ce nie; nie chce my też być zro zu -
mia ni, że uczy my w ten spo sób o ich prze ko na niach. Pre zen -
tu ją oni ra czej myśl, że ich głów ną – sza far ską – dok try ną jest
na wró ce nie. Przez na wró ce nie nie ma ją jed nak na my śli te go,
co po wszech nie się przez to ro zu mie, tzn. na uki tak moc no
pod kre śla nej na te mat na wró ce nia przez Ko ściół me to dy stów
– po ku ty za grzech i przy ję cia Chry stu sa ja ko Zba wi cie la. Bap -
ty ści uwzględ nia ją w na wró ce niu te dwie rze czy, lecz do da ją
coś wię cej, tj. od wró ce nie się od sie bie i świa ta oraz przy ję cie
Je zu sa ja ko Pa na, co jest po świę ce niem. W na uce bi blij nej na -
wró ce nie obej mu je jesz cze wię cej niż po gląd bap ty stów. Za -
wie ra ono wszyst ko to, co oni mu przy pi su ją, a do dat ko wo
wszyst kie ele men ty chrze ści jań skie go ży cia za war te w do sto -
so wa niu swo je go cha rak te ru do cha rak te ru Pa na. In ny mi sło -
wy, bi blij ne na wró ce nie obej mu je wszyst kie kro ki czło wie ka
w po sta ci od wró ce nia się od grze chu, sa me go sie bie i świa ta
oraz zwró ce nia się do Bo ga, aż do osią gnię cia kry sta li za cji
do ob ra zu Bo ga. Mo że my z te go za uwa żyć, że bap ty stycz ny
po gląd na na wró ce nie, cho ciaż nie kom plet ny, jest bli ższy
praw dzie niż po gląd Ko ścio ła me to dy stów. Z ich punk tu wi -
dze nia do strze ga my, że w ich sza far skiej dok try nie obec na by -
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ła mi łość bez in te re sow na, a ta kże wia ra, po nie waż dwo ma za -
le ta mi, któ re po bu dza ją do po świę ce nia, są wia ra ufa ją ca wte -
dy, kie dy nie mo że zro zu mieć Bo ga, oraz bez in te re sow na mi -
łość do Bo ga. Dla te go bap ty ści są wła ści wie po ka za ni przez po -
ko le nie po pół noc nej stro nie przy byt ku – typ mi ło ści, czwar te -
go Bo skie go przy mio tu. Wła ści wie są też pierw szą de no mi na -
cją po pół noc nej stro nie an ty ty picz ne go Przy byt ku, po nie waż
mi łość ma klu czo we zna cze nie dla po świę ce nia, a po świę ce nie
jest pod sta wą dla wszel kie go przy szłe go roz wo ju mi ło ści. Po -
dob nie pre zbi te ria nie są pierw szy mi po wschod niej stro nie
an ty ty picz ne go Przy byt ku, po nie waż ich sza far ska dok try -
na (śmierć Chry stu sa za nas i przy swa ja nie jej przez nas wia -
rą, sym bo li zo wa ne w Wie cze rzy Pań skiej) jest – ja ko głów -
na z na uk po ko leń po an ty ty picz nej wschod niej stro nie – mo -
cą Bo żą dla nas: „Chry stu sem ukrzy żo wa nym … mo cą Bo żą”
(1 Kor. 1:23,24). Ta kże dok try na o urzę dzie na sze go Pa na ja ko
szcze gól nym Przed sta wi cie lu Bo ga – w przed ludz kim, ludz kim
i po ludz kim sta nie – sza far ska dok try na Ko ścio ła gre ko ka to lic -
kie go, jest głów ną dok try ną z tych, któ re skła da ją się na ta jem -
ni cę, ja ko głów ny wy raz Bo skiej mą dro ści, w ten spo sób da jąc
Ko ścio ło wi gre ko ka to lic kie mu pierw sze miej sce wśród de no -
mi na cji po po łu dnio wej stro nie an ty ty picz ne go Przy byt ku.
Wresz cie, dok try na uspra wie dli wie nia przez wia rę, sza far ska
dok try na Ko ścio ła lu te rań skie go, ja ko głów na wśród tych zaj -
mu ją cych an ty ty picz ną za chod nią stro nę Przy byt ku i ob ja wia -
ją cych Bo ską spra wie dli wość, da je Ko ścio ło wi lu te rań skie mu
pierw sze miej sce wśród de no mi na cji po za chod niej stro nie
an ty ty picz ne go Przy byt ku. 

(6) Ja sne zro zu mie nie sza far skiej dok try ny bap ty stów od ra -
zu po zwo li nam za uwa żyć, dla cze go tak bar dzo kła dli oni na -
cisk na chrzest wy łącz nie do ro słych i dla cze go w póź niej szych
la tach za czę li pod kre ślać za nu rze nie ja ko wła ści wą for mę
chrztu w wo dzie. Oczy wi ste jest, że nie mow lę nie mo że prze -
żyć na wró ce nia w bap ty stycz nym zna cze niu te go sło wa, po -
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nie waż po stę po wa nie za wie ra ją ce się w ich spo so bie uży wa nia
ter mi nu na wró ce nie wy ma ga znacz nej doj rza ło ści umy słu
i ser ca, któ rej nie mow lę nie po sia da. Oczy wi ste jest więc, że
w ich zna cze niu te go sło wa na wró ce nie tak na praw dę mo że
sym bo li zo wać tyl ko ten, kto je prze żył. Uczy li więc, że tyl ko na -
wró ce ni po win ni prze cho dzić chrzest w wo dzie, co czy ni
chrzest nie mow ląt nie wa żnym. Za tem od po cząt ku ru chu Ma -
lucz kie go Stad ka, póź niej wy pa czo ne go w de no mi na cję bap -
ty stów, od rzu ca no chrzest nie mow ląt. Był on od rzu ca ny na wet
przez tych, któ rzy po prze dza li ten ruch – „pro ro ków z Zwi kau”
w ro ku 1520, pod czas gdy ruch Ma lucz kie go Stad ka, któ ry zo -
stał wy pa czo ny w de no mi na cję bap ty stów, roz po czął się
w mar cu 1523. Bra cia z te go ru chu nie na le ga li na za nu rze nie
ja ko wła ści wy sym bol, lecz ka żde mu po zo sta wia li wy bór, czy
chce być po kro pio ny, po la ny czy za nu rzo ny. Za nu rze nie ja ko
je dy ny sym bol za czął być wy ma ga ny, i to naj pierw w An glii
po cząw szy od ro ku 1642, gdy od no śny ruch Ma lucz kie go Stad -
ka był już sek tą od po nad stu le cia. Co wię cej, dwie wiel kie
rze czy, ja kie de no mi na cja bap ty stów wnio sła do chrze ści jań -
stwa, wy pły wa ją z jej sza far skiej dok try ny – wol ność re li gij -
na i mi sje za gra nicz ne. Sko ro bo wiem na wró ce nie jest spra wą
ser ca, nie spo wo do wa ną si łą ze wnętrz ną, nie na le ży do nie go
dą żyć przez sto so wa nie si ły ze wnętrz nej, ta kiej jak prze śla -
do wa nia, lecz przez gło sze nie Sło wa. I sko ro na wró ce nie in -
nych jest tym wiel kim za le ce niem, na le ży pro wa dzić za gra nicz -
ne mi sje i ewan ge li za cyj ną pra cę kra jo wą. Ro ger Wil liams
przy wiózł do Ame ry ki za sa dę wol no ści re li gij nej, a Wil liam
Ca rey, bap ty stycz ny szewc ka zno dzie ja z Mo ul ton, z An glii, za -
in au gu ro wał za gra nicz ną mi syj ną kru cja tę i sam roz po czął
w In diach za gra nicz ną pra cę mi syj ną, któ ra za czę ła być ko ja -
rzo na ze zna kiem po prze dza ją cym po wrót Pa na – gło sze niem
Ewan ge lii sło wem i tłu ma cze niem Bi blii na ca łym świe cie,
na świa dec two dla wszyst kich na ro dów (Mat. 24:14). Nie wąt -
pli wie ta kże fakt, że oma wia ny obec nie ruch Ma lucz kie go Stad -
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ka oraz je go de no mi na cyj ne wy pa cze nie by ły bar dziej prze śla -
do wa ne niż ja ki kol wiek in ny pro te stanc ki ruch Ma lucz kie go
Stad ka czy pro te stanc ka de no mi na cja, ode grał pew ną ro lę
w orę do wa niu przez nich za wol no ścią re li gij ną, cho ciaż nie -
za le żnie od prze śla do wań ich za sa da na wró ce nia two rzy ła
dok try nal ną ko niecz ność jej obro ny, a ich prze śla do wa nia
uczy ni ły je ko niecz no ścią prak tycz ną.

(7) Przed opi sem człon ka an ty ty picz ne go Ja ku ba, któ ry za ini -
cjo wał ruch Ma lucz kie go Stad ka, wy pa czo ny przez wo dzów
z utra cju szy ko ron w Ko ściół bap ty stów, po win ni śmy zwró cić
uwa gę na fakt, że roz po czy na jąc ka żdy ruch Ma lucz kie go Stad -
ka, póź niej za mie nia ny w sys tem sek ciar ski, Pan w zna czą cy spo -
sób uży wał jed ne go szcze gól ne go bra ta. Zaw sze jed nak za pew -
niał mu zdol ne go po moc ni ka, praw do po dob nie we dług za sa dy
po ka za nej w Ewan ge liach w po sy ła niu przez Je zu sa Je go po słań -
ców po dwóch. I tak, św. Ja no wi po ma gał Po li karp, Ire ne uszo wi
– Ter tu lian, Lu tro wi – Me lanch ton, Zwin glie mu – Oeco lam pa -
dius, Hub ma ie ro wi – Blau rock, Ser we to wi – La elius (nie Fau stus)
So cyn, Cran me ro wi – La ti mer, Brow ne’owi – Har ri son, Fo xo wi –
Barc lay, Ja no wi We sley owi – Ka rol We sley, Tho ma so wi Camp bel -
lo wi – Sto ne, a Mil le ro wi – Wolf (w Eu ro pie). Ci po moc ni czy bra -
cia w żad nym ra zie nie by li nie zna czą cy mi po moc ni ka mi. Nie mal
w ka żdym przy pad ku pra co wa li pra wie tak owoc nie, jak w więk -
szym stop niu uży wa ni ich bra cia przy wód cy.

(8) Bra tem z Ma lucz kie go Stad ka, uży tym do roz po czę cia ru -
chu, któ ry zo stał póź niej wy pa czo ny w Ko ściół bap ty stów, był
dr Bal tha sar Hub ma ier. Uro dził się w ro ku 1480 nie da le ko Au -
gs bur ga, w Niem czech, a zmarł na sto sie ja ko mę czen nik w ro -
ku 1528 w Wied niu, w Au strii. Był uczo nym czło wie kiem; jesz -
cze bę dąc ka to li kiem, obok dr. Ec ka ja ko dys ku tant był uwa ża -
ny za naj zdol niej sze go ka to lic kie go prze ciw ni ka Lu tra. Był księ -
dzem i pro fe so rem w In gol stadt w la tach 1512-1516. W ro ku
1516 zo stał głów nym ka zno dzie ją w Ka te drze w Re gens bur gu.
W ro ku 1521 zo stał głów nym księ dzem w Wald shut, w Dol nej
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Au strii, gdzie pa no wa ła bar dziej li be ral na at mos fe ra niż w Re -
gens bur gu. W mar cu 1523 ro ku pu blicz nie prze szedł na pro te -
stan tyzm i od ra zu za czął gło sić, że lud Bo ży, Ko ściół, sta no wią
tyl ko praw dzi wie na wró ce ni – ci, któ rzy odłą czy li się od grze -
chu, błę du, sa me go sie bie i świa ta oraz przy ję li wy łącz nie Chry -
stu sa ja ko swe go Zba wi cie la i Gło wę. W tym sa mym mie sią cu
od wie dził Zu rych i prze ko nał Zwin glie go do swe go po glą du,
cze go kon se kwen cją sta ło się unie wa żnie nie chrztu nie mow ląt.
Jed nak dwa la ta póź niej, wi dząc że w prak ty ce do pro wa dzi ło -
by to do opró żnie nia pań stwo we go ko ścio ła, w któ rym do ko ny -
wał on swe go dzie ła re for my, Zwin gli wy co fał się z te go sta no -
wi ska, a na stęp nie stał się je go naj bar dziej za cie kłym prze ciw ni -
kiem. W paź dzier ni ku 1523 ro ku Hub ma ier wziął udział w dru -
giej kon fe ren cji w Zu ry chu i po parł Zwin glie go w de ba cie z teo -
lo ga mi ka to lic ki mi. W dniu Pięć dzie siąt ni cy w ro ku 1524 mia sto
Wald shut przy ję ło dok try ny Hub ma ie ra, zga dza jąc się bro nić je -
go sa me go oraz je go dok tryn przed opo zy cją au striac kie go rzą -
du, któ ry nie to le ro wał żad nej „he re zji”. Po kil ku mie sią cach
opo zy cja ta zmu si ła go do opusz cze nia mia sta, gdzie po wró cił
jed nak po now nie w paź dzier ni ku, ja ko uzna ny przy wód ca re -
li gij ny i po li tycz ny te go mia sta.

(9) Do głę bi od czu wał zło, ja kie spo ty ka ło nie miec kich chło -
pów. Miał swój udział w przy go to wa niu dwu na stu ar ty ku łów
za wie ra ją cych ich ża le. By ły one god ne So lo na i zo sta ły przed -
sta wio ne nie miec kiej szlach cie i na ro do wi. Od ra dzał jed nak
prze moc, do któ rej po py chał ich fa na tycz ny Tho mas Mun zer,
z tak fa tal ny mi skut ka mi dla nich w woj nie chłop skiej z ro ku
1525, w któ rej zgi nę ło po nad 100 ty się cy chło pów. By ła to
pierw sza pro te stanc ka woj na o wol ność re li gij ną i swo bo dy
oby wa tel skie. Na Wiel ka noc ro ku 1525 Hub ma ier przy jął
chrzest do ro słych, a póź niej udzie lił go set kom in nych, co nad -
wy rę ży ło sto sun ki mię dzy nim a Zwin glim na punk cie je go
szcze gól nej dok try ny oraz wy ni ka ją cej z niej dok try ny prze ciw -
ko chrzto wi nie mow ląt. Za je go przy kła dem przy ję cia chrztu
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do ro słych po szli nie mal wszy scy oby wa te le Wald shut. Wkrót -
ce on i Zwin gli we szli w li te rac ki spór, w cza sie któ re go Hub -
ma ier na pi sał kil ka ksią żek prze ciw ko Zwin glie mu, któ ry na nie
od po wia dał. Po nie waż Wald shut po pie ra ło zbun to wa nych
chło pów (czy niąc to bez za się gnię cia ra dy Hub ma ie ra, któ ry
uciekł wte dy z mia sta z oba wy przed Au strią), prze ciw ko któ -
rych eks ce som Hub ma ier pro te sto wał, zo sta ło ono za ję te przez
woj ska ce sar skie w grud niu 1525 ro ku i Hub ma ier zno wu był
zmu szo ny ucie kać, tym ra zem do Zu ry chu, gdzie zo stał aresz -
to wa ny. Tu taj, oba wia jąc się wy da nia Au stria kom, któ rzy chcie -
li spa lić go ja ko he re ty ka, osła bio ny po wa żną cho ro bą
i pod wpły wem stre su tor tur ła ma nia ko łem, od wo łał swe po -
glą dy, jak uczy nił to Cran mer, i po dob nie jak on od wo łał swe
od wo ła nie za rzu ca jąc, że zo sta ło ono wy mu szo ne od cho re go
czło wie ka tor tu ra mi. Od wo ła nie przez nie go swe go od wo ła nia
bar dzo roz gnie wa ło Zwin glie go, któ ry – przy kro to po wie dzieć
– był czę ścio wo od po wie dzial ny za je go tor tu ry.

(10) W lip cu 1526 ro ku Hub ma ier zna lazł schro nie nie w Ni -
kols bur gu, na Mo ra wach, gdzie uzy skał ochro nę czo ło wych
ary sto kra tów tam tych te re nów. Tu taj nie ba wem prze ko nał
do swej szcze gól nej na uki ca łą lud ność, łącz nie z księ żmi i Von
Lich ten ste inem, po li tycz nym przy wód cą te go re gio nu. Przez
pe wien czas Mo ra wy, a szcze gól nie Ni kols burg, sta ły się schro -
nie niem i cen trum dzia łal no ści dla sro dze prze śla do wa nych
bra ci, któ rych z nie słab ną cym okru cień stwem prze śla do wa li
za rów no pro te stan ci, jak i ka to li cy – an ty ty picz na Lea i jej dzie -
ci, za zdro sne o przy szłe dziec ko an ty ty picz nej Bil hy, słu żą cej
Ra che li. Ta kże tu taj Hub ma ier wkro czył w naj bar dziej ak tyw -
ny okres swej pra cy li te rac kiej, roz wi ja jąc swą sza far ską dok try -
nę z ró żnych punk tów wi dze nia i w ró żne kie run ki. Je go przej -
rzy stość i grun tow ność ja ko my śli cie la, pi sa rza i dys ku tan ta
po zwo li ły mu przed sta wiać swe sta no wi sko na te mat je go
głów nej dok try ny i głów nych dok tryn jej po krew nych w ta ki
spo sób, któ ry dla ko lej nych bap ty stów po zo sta wił do do da nia
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na ko rzyść ich po glą du je dy nie ar gu men ty na te mat za nu rze -
nia. Był on naj bar dziej sta tecz nym i życz li wym ze wszyst kich
re for ma to rów XVI wie ku, choć nie tak bo ha ter ski jak Lu ter ani
tak wpły wo wy jak Lu ter, Zwin gli czy Cran mer. Na po cząt ku
lip ca 1527 ro ku on i je go żo na zo sta li aresz to wa ni przez wła dze
au striac kie. Po nie waż od mó wił od wo ła nia swych po glą dów, 10
mar ca 1528 ro ku zo stał spa lo ny na sto sie w Wied niu, ja ko mę -
czen nik. Je go lo jal na żo na, wier na to wa rzysz ka je go licz nych
prze śla do wań i wy gnań, trzy dni póź niej zo sta ła uto pio -
na w Du na ju, a jej cia ło spa lo no na proch. Tak zgi nął czło nek
an ty ty picz ne go Ja ku ba, któ ry roz po czął ruch, wy pa czo ny przez
wo dzów z utra cju szy ko ron w Ko ściół bap ty stów.

(11) Hi sto ria prze śla do wań zwo len ni ków te go ru chu oraz
pierw szych bap ty stów sek cia rzy jest jed ną z naj smut niej szych,
a jed no cze śnie naj bar dziej zwy cię skich w pro te stan ty zmie. Nie -
słusz nie oska rża no ich o eks ce sy bun tu chło pów. W wy ni ku ty -
siąc let nie go fa na ty zmu w Münste rze ob wi nia no ich o pa ro dio -
wa nie re li gii. Wy ko rzy sty wa no prze ciw ko nim eks ce sy wszyst -
kich ra dy ka łów, po nie waż ich sprze ciw wo bec pań stwo we go
ko ścio ła i chrztu nie mow ląt przy pi nał im ety kie tę re li gij nych ra -
dy ka łów, szcze gól nie że opo wia da li się za wol no ścią re li gij ną
i w związ ku z tym sym pa ty zo wa li z wol no ścią po li tycz ną i spo -
łecz ną. Do gra nic wy trzy ma ło ści nę ka li ich wład cy lu te rań scy
i ka to lic cy oraz ci bę dą cy pod wpły wem na uk Zwin glie go
i Cran me ra. Prze śla do wa nia w Szwaj ca rii, po pie ra ne przez
Zwin glie go, by ły tak sro gie, że cho ciaż przez pe wien czas nie -
mal ca ła pro te stanc ka Szwaj ca ria sym pa ty zo wa ła z tym ru -
chem, po kil ku la tach mo żna by ło zna leźć w Szwaj ca rii bar dzo
nie wie lu „ana bap ty stów”, tzn. re -bap ty stów; nie któ rzy z ich
przy wód ców zo sta li za bi ci, in nych tor tu ro wa no, a resz tę wy pę -
dzo no. Pra wo w Zu ry chu ska zy wa ło na wy gna nie ka żdą ro dzi -
nę, któ ra nie ochrzci ła nie mow lę cia w cią gu 8 dni. Do 1530 ro -
ku 2000 z nich spo tka ła mę czeń ska śmierć w Niem czech. Bar -
dzo nie wie lu wy rze kło się swych prze ko nań. Zwy kle ra do śnie
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szli na śmierć, śpie wa jąc psal my i pie śni po chwal ne. Do ro ku
1531 po nad 1000 z nich zmar ło mę czeń ską śmier cią w Ty ro lu
i Go ertz, a 600 – w En ni she im. Póź niej w Ty ro lu za bi to ko lej ne
ty sią ce. Ta kże w sa mej Au strii by ły ma sy tych mę czen ni ków,
a do wie lu ty się cy mor do wa nych bra ci pew ną ich licz bę do da -
ły na wet Mo ra wy. Je ste śmy pew ni, że by ło wśród nich wie lu
z tych, któ rzy sym bo licz nie wo ła li pod oł ta rzem: „Jak dłu go,
o Pa nie, świę ty i praw dzi wy” (Obj. 6:9-11)! Tak jak w przy pad -
ku Ko ścio ła pier wot ne go, krew mę czen ni ków oka za ła się na sie -
niem Ko ścio ła, a prze śla do wa nia uczy ni ły więk szość tych bra -
ci jesz cze bar dziej zde cy do wa ny mi w za mia rze po zo sta nia
wier ny mi, któ ry mi też w więk szo ści przy pad ków się oka za li.

(12) Ty siąc let ni fa na tyzm z Münste ru, któ ry nie był isto tą te -
go ru chu, lecz je go gro te sko wą pa ro dią, przez eks ce sy, bez pra -
wie, pod łość i mści wość uczy nił na zwę „ana bap ty sta” jed ną
z naj bar dziej ka ry god nych. Za dał on te mu ru cho wi naj gor szy
z mo żli wych cio sów i nie mal wy ko rze nił go z Nie miec. Lud Bo -
ży, jak ci dro dzy bra cia mie li zwy czaj sie bie na zy wać, po wzię -
ciu sztur mem Münste ru by li w Niem czech tak nie po pu lar ni, że
nie od wa ża li się po ka zy wać pu blicz nie. By li bez przy wód cy,
a w chwi li naj więk szej roz pa czy nie któ rzy z nich zna leź li nie -
co to le ran cji w Ho lan dii, gdzie ja ko przy wód ca po ja wił się
Men no Si mo nis, któ ry ich zor ga ni zo wał – naj pierw w Ho lan -
dii, a na stęp nie w Niem czech; od te go cza su je go na śla dow ców
na zy wa no men no ni ta mi. Jest on pierw szym wo dzem z utra cju -
szy ko ron, któ ry wy pa czył spon ta nicz ny i bar dzo sze ro ko za -
kro jo ny ruch Ma lucz kie go Stad ka w de no mi na cję bap ty stów.
Je go dzia łal ność ja ko przy wód cy roz po czę ła się w ro ku 1537,
w wy ni ku bła gal nej proś by wie lu ana bap ty stów, by pod jął się
tej ro li. Za czął pi sać w obro nie ich głów nej dok try ny i bła gał sę -
dziów oraz lu dzi, by nie my li li spo koj nych, bo ją cych się Bo ga
bra ci z dzi ki mi fa na ty ka mi z Münste ru. Wkrót ce wła dze za czę -
ły go nę kać, żąd ne je go krwi. Swo je ży cie spę dził w nie stru dzo -
nych wy sił kach, wśród scen czę stych nie bez pie czeństw, nie bę -
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dąc wol ny od pew nych błę dów i nie któ rych nie roz sąd nych po -
glą dów prak tycz nych. Ze brał nie miec kich ana bap ty stów w de -
no mi na cję, któ ra do obec nej chwi li po zo sta je ob cią żo na wie lo -
ma nie for tun ny mi dzi wac twa mi. Wy star cza ją co opi sa li śmy za -
mie nia nie te go ru chu w sek tę w An glii i Ame ry ce (w tym dru -
gim kra ju znaj du je się więk szość wszyst kich bap ty stów). W do -
ma ga niu się przez Ra che lę spra wie dli wo ści przy na ro dze niu
Da na czę ścio wo po ka za ne jest to, że ci lu dzie by li bar dzo prze -
śla do wa ni (co bu dzi ło nie za do wo le nie ich przy wód ców) oraz
to, że do ma ga li się oni pra wa do to le ran cji.

(13) Po wtórz my wcze śniej szą uwa gę: sza far ską dok try ną
Ko ścio ła bap ty stów nie jest chrzest wy łącz nie wie rzą cych ani
za nu rze nie; to dru gie sta ło się de no mi na cyj nym te stem do pie -
ro po nad 100 lat po roz po czę ciu ru chu Ma lucz kie go Stad ka
przez Hub ma ie ra. Jest ona na stę pu ją ca: lud Bo ży skła da się
tyl ko z na wró co nych. To sta no wi sko nie wąt pli wie jest praw dzi -
we, przy ro zu mie niu na wró ce nia w ogra ni czo nym zna cze niu
od wró ce nia się od grze chu, błę du, sa me go sie bie i świa ta, do Je -
zu sa ja ko Zbaw cy i Pa na. Bez tych kro ków nikt nie mógł otrzy -
mać Du cha Świę te go, któ re go po sia da nie jest nie zbęd ne do sta -
nia się chrze ści ja ni nem (1 Kor. 12:12,13). Wi dząc póź niej, że
w ich spo so bie ro zu mie nia na wró ce nia jest coś ze śmier ci, po -
grze bu i zmar twych wsta nia, bap ty ści do strze gli w za nu rze -
niu pe wien te go sym bol i dla te go kła dli na cisk na za nu rze nie
ja ko te go znak. Nie ro zu mie jąc jed nak do kład nie na szej śmier -
ci z Chry stu sem w ofie rze za grzech oraz na sze go po wsta wa -
nia z Nim ja ko no we stwo rze nia, nie mo gli do strzec sto sow no -
ści praw dzi we go i sym bo licz ne go chrztu, cho ciaż zbli ży li się
w tym te ma cie do praw dy bar dziej niż ja ka kol wiek in na sek -
ta. Wo dzo wie z utra cju szy ko ron an ty ty picz ne go Da na mie li
więc do brą po zy cję wyj ścio wą do ofia ro wa nia swej mi sy, cza -
szy i ły żki dla Pa na.

(14) Stwier dza my więc, że an ty ty picz ny Achie zer ofia ro wał
swą mi sę, cza szę i ły żkę. Przy stę pu je my za tem do omó wie nia
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tych czyn no ści, roz po czy na jąc od ofia ro wa nia przez nie go mi sy.
Tak jak w przy pad ku ka żdej mi sy, je go mi sa by ła na pra wia niem
nie wła ści we go po stę po wa nia, w tym przy pad ku z punk tu wi -
dze nia na wró ce nia ja ko odłą cze nia się od grze chu, błę du, sa me -
go sie bie i świa ta oraz przy ję cia Je zu sa ja ko Zba wi cie la i Pa na. Jak
wy ka za li śmy po wy żej, na wró ce nie obej mu je dal sze kro ki, a na -
wet wszyst ko to, co za wie ra się w do pro wa dze niu cha rak te ru
do skry sta li zo wa ne go ob ra zu Bo ga i Chry stu sa. Po nie waż jed nak
sza far skiej dok try nie Ko ścio ła bap ty stów nie po wie rzo no peł ni
dok try ny o na wró ce niu, je go mi sa, cza sza i ły żka mo gły je dy nie
uwzględ niać kwe stie obec ne w je go sza far skiej dok try nie. An ty -
ty picz ny Achie zer ofia ro wał więc ja ko swą mi sę na pra wia nie
po stę po wa nia prze ciw ko na wró ce niu tak, jak on ro zu miał ten te -
mat. Da ło mu to ogrom ne po le do pra cy w dzie le na pra wia nia,
po nie waż obej mo wa ło ka żde nie sto sow ne za cho wa nie w po -
sta ci grze chu, błę du, sa mo lub stwa i świa to wo ści, a ta kże ka żde
lek ce wa że nie urzę dów Je zu sa ja ko Zba wi cie la i Gło wy. Je go po -
le do na pra wia nia by ło na wet szer sze niż w przy pad ku wo dzów
z utra cju szy ko ron sekt fa na tycz nych, po nie waż oni wła ści wie
mo gli na pra wiać tyl ko grzech bę dą cy po gwał ce niem spra wie dli -
wo ści, mi ło ści obo wiąz ko wej. Za tem wszel kie na pra wia nie, ja kie
an ty ty picz ny Abi dan ofia ro wał ja ko swą mi sę, an ty ty picz ny
Achie zer ofia ro wał ja ko część swej mi sy. Po nie waż po da li śmy
na ten te mat szcze gó ły po wy żej, oma wia jąc mi sę an ty ty picz ne -
go Abi da na, nie bę dzie my ich tu taj po wta rzać ja ko czę ści mi sy an -
ty ty picz ne go Achie ze ra, lecz ogra ni czy my na sze uwa gi do tych,
któ re są spe cy ficz ne dla mi sy – na pra wia nia nie wła ści we go po -
stę po wa nia przez Achie ze ra.

(15) Na pra wiał on za tem złe po stę po wa nie zro dzo ne przez
błę dy na ty le, na ile mógł je do strzec, nie tyl ko w związ ku z te -
ma ta mi po krew ny mi je go sza far skiej dok try nie, lecz ta kże nie -
któ ry mi in ny mi. Czę sto więc po tę piał i na pra wiał zło kle ru
w po sta ci się ga nia po wła dzę; pa no wa nia nad Bo skim dzie -
dzic twem; po ni ża nia je go pod da nych; wy ko rzy sty wa nia ich
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dla wła sne go zy sku; bra ku za in te re so wa nia du cho wy mi in te -
re sa mi je go ofiar, sze rze nia prze są dów; usu wa nia Bo skich na -
uk, prak tyk i or ga ni za cji i wpro wa dza nia ich prze ci wieństw;
nie szu ka nia do bra owiec, lecz ich weł ny; uży wa nia si ły dla
swej ko rzy ści, a prze ciw ko słu gom Bo ga; łą cze nia Ko ścio ła
i pań stwa; uzna wa nia wszyst kich człon ków pań stwo wych ko -
ścio łów za chrze ści jan; for ma li zmu itp. Ga nił i na pra wiał on
wszyst kie te ce chy kle ry ka łów, ja ko wy pły wa ją ce z błę du o Bo -
skim pra wie kle ru. Kar cił i na pra wiał też po stę po wa nie kró lów,
ja ko wy pły wa ją ce z błę du o Bo skim pra wie wład ców i prze ja -
wia ją ce się ab so lu ty zmem; ma tac twem; gło dem zie mi; wy so ki -
mi po dat ka mi; gło dem ryn ku; ochro ną bo ga tych i po tę żnych ze
stra tą dla bied nych i sła bych; ko rup cją; uci skiem; mi li ta ry zmem;
trwo nie niem pań stwo wych fun du szy i środ ków; nie uczci wą
dy plo ma cją; zry wa niem po wa żnych trak ta tów; wy zy ski wa -
niem i ogra bia niem sła bych na ro dów; sto so wa niem si ły wbrew
pra wu; po pie ra niem sko rum po wa nych fa wo ry tów; prze śla do -
wa niem lu du Bo że go; po pie ra niem fał szy wych re li gii itp. Stro -
fo wał i na pra wiał też, ja ko wy pły wa ją ce z błę du o Bo skim pra -
wie ary sto kra tów, nad uży cia urzęd ni ków i ary sto kra tów, ta kie
jak ko rum po wa nie sę dziów, usta wo daw ców i mi ni strów; oszu -
stwa wy bor cze; sys tem po dzia łu łu pów; ła pow nic two; rzą dy
dy rek to rów; oszu stwa w zdo by wa niu zie mi; nie uczci wa księ -
go wość; spe ku la cje gieł do we i ce no we; roz wad nia nie ka pi ta łu;
ma ni pu la cje i oszu stwa; krucz ki praw ne i opóź nie nia; mo no po -
le, za ni ża nie cen; ob ni ża nie ja ko ści; do to wa nie sa mo lub nej pro -
pa gan dy; prak ty ki feu dal ne; prze kup stwo; uni ka nie po dat -
ków; fa wo ry zo wa nie; wiel ka fi nan sje ra; nie wła ści we wy ko rzy -
sty wa nie fun du szy po wier ni czych; two rze nie pa ni ki; prze pych;
uci ska nie klas pra cu ją cych oraz chło pów itp. Wszyst kie po wy -
ższe nad uży cia w więk szym lub mniej szym stop niu wy pły wa -
ły z błę dów o Bo skim pra wie kle ru, kró lów i ary sto kra cji. Fa na -
tycz ne i nie po świę co ne ele men ty wśród pierw szych „ana bap -
ty stów”, do świad cza ją ce wie lu z po wy ższych nad użyć, zo sta -
ły do pro wa dzo ne do de spe ra cji i chwy ce nia za miecz, by ze -
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mścić się na swych prze śla dow cach, co skoń czy ło się brze mien -
nym w skut ki po wsta niem w Münste rze w ro ku 1535 – po wa -
żnym ostrze że niem dla wszyst kich chrze ści jan.

(16) Po za kar ce niem i na pra wia niem wy żej wspo mnia nych
nad użyć, wy pły wa ją cych z błę du dok try ny o Bo skich pra wach
oraz in nych błę dów, an ty ty picz ny Achie zer stro fo wał i na pra -
wiał ró żne prze ja wy grze chu, błę du, sa mo lub stwa i świa to -
wo ści, utrud nia ją ce przy ję cie Je zu sa ja ko Zba wi cie la i Pa na.
Ob ja wiał i na pra wiał py chę, któ ra czu ła się zbyt wy wy ższo na,
by ża ło wać za grze chy i nieść krzyż. Kar cił i na pra wiał za mi ło -
wa nie do ludz kiej apro ba ty, któ re uchy la ło się od hań by krzy -
ża czy też wy zna nia wła snych grze chów. Ga nił i na pra wiał
za mi ło wa nie do wy gód i kom for tu, któ re uni ka ło sa mo za par -
cia to wa rzy szą ce go tru do wi i zno jo wi chrze ści jań skie go pra -
cow ni ka i żoł nie rza. Ob ja wiał i pró bo wał usu wać za mi ło wa nie
do ży cia, dą żą ce do za cho wa nia go przed nie bez pie czeń stwem
cho rób, tor tur lub śmier ci, czę sto ko niecz nych pod zwierzch -
nic twem Je zu sa ja ko Gło wy. Stro fo wał i na pra wiał kłó tli wość,
któ ra go to wa jest nisz czyć po kój praw dzi we go ucznia. Nie
uzna wał i od rzu cał mści wość, do ma ga ją cą się od krzyw dzi cie -
li i prze śla dow ców oka za oko i zę ba za ząb. Po dob nie trak to -
wał hi po kry zję, któ ra chcia ła ukryć od da nie dla Chry stu sa
wśród gróźb ze stro ny wro gów. Ga nił też i na pra wiał chci -
wość, skłon ną za cho wać ma ją tek po trzeb ny do gło sze nia spra -
wy Chry stu sa. Kar cił i na pra wiał za mi ło wa nie do luk su su,
prze szka dza ją ce po świę ce niu sa me go sie bie w cię żkiej słu żbie
dla praw dy. Stro fo wał, a ta kże ga nił ka żdy przy pa dek sta wia -
nia po nad wier ność Chry stu so wi (ja ko Pa nu) płci prze ciw nej,
mę ża lub żo ny, ro dzi ców lub dzie ci, bra ci lub krew nych, przy -
ja ciół lub bliź nich, do mu lub oj czy zny, za wo du lub po zy cji,
ludz kich na uk lub osią gnięć. W ten spo sób oczysz cza jąc wie -
lu, ofia ro wał swą mi sę – na pra wia nie grze chów i po stę po wa -
nia zro dzo ne go przez błąd, sa mo lub stwo i świa to wość, dzia ła -
ją cych prze ciw ko je go sza far skiej dok try nie.
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(17) Ofia ro wał też cza szę – oba la nie błę dów prze ciw nych je -
go sza far skiej dok try nie. Nie kie dy błę dy te by ły uży wa ne
do zwal cza nia je go sza far skiej dok try ny, a nie kie dy uży wał
swej sza far skiej dok try ny do oba la nia prze ciw nych jej błę dów.
Swej sza far skiej dok try ny uży wał więc de fen syw nie i ofen syw -
nie prze ciw ko błę do wi, po nie waż jak ka żda in na z dwu na stu
sza far skich dok tryn mu sia ła ona wal czyć z prze ciw staw ny mi
błę da mi i bro nić się przed ich ata ka mi. Si łą rze czy an ty ty picz -
ny Achie zer mu siał prze ciw sta wiać się twier dze niom so li fi dian
(zwo len ni ków uspra wie dli wie nia przez sa mą wia rę), po nie -
waż utrzy my wa li oni, że uspra wie dli wie nie z wia ry czy ni czło -
wie ka człon kiem praw dzi we go lu du Bo że go i jest pasz por tem
do nie ba. Do wo dził więc na pod sta wie Sło wa, że nikt nie mo -
że być człon kiem lu du Bo że go, je śli nie po rzu ci grze chu, błę du,
sa me go sie bie i świa ta oraz nie przyj mie Chry stu sa ja ko swe go
Zba wi cie la i Pa na, a żad nej z tych rze czy nie czy nią ci, któ rzy
je dy nie ża łu ją za grzech i wie rzą, że Je zus umarł za nich (Mat.
7:14; 16:24-27; Mar. 8:34-38; Łuk. 14:26,27; Dz.Ap. 14:22; Ja -
na 14:15-17, 21-24; Rzym. 12:1,2; 1 Tes. 3:3,4; 2 Tym. 2:10-12; Żyd.
12:1-3,14; 1 Kor. 9:24-27; Gal. 6:7-10; Rzym. 8:12-14 itd.). Cho ciaż
na uczał, że wa run kiem od pusz cze nia jest po ku ta i wia ra, twier -
dził, że nie wy star cza ją one do uczy nie nia czło wie ka człon -
kiem lu du Bo że go i za pew nie nia mu nie ba. Miał w tym ra cję
i w tym za kre sie po wy ższy mi cy ta ta mi wy ka zy wał błęd ność
sto so wa nia uspra wie dli wie nia przez wia rę ja ko rze ko mo oba -
la ją ce go je go sza far ską dok try nę. Po nie waż jed nak nie do strze -
gał dwóch kro ków zba wie nia Wie ku Ewan ge lii ani te go, że
uspra wie dli wie nie je dy nie przy pi su je re sty tu cję, tak by dzię ki
te mu czło wiek mógł zło żyć ofia rę god ną przy ję cia, był dość
sła by w wy zna cza niu wła ści we go miej sca uspra wie dli wie niu
wy łącz nie przez wia rę, na wet je śli po tra fił oba lić uży wa nie go
prze ciw ko swej sza far skiej dok try nie. Był w tym upo śle dzo ny
tak, jak wo dzo wie z utra cju szy ko ron Ko ścio ła lu te rań skie go,
któ rzy – jak wi dzie li śmy – choć po tra fi li oba lać ata ki na ich so -
li fi dia nizm ja ko praw dę, nie by li w sta nie sta wić czo ła ar gu men -
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tom do wo dzą cym, że świę tość jest nie zbęd nym wa run kiem
do nie biań skie go dzie dzic twa twier dząc, że wy star czy w tym
ce lu uspra wie dli wie nie z wia ry, co ich prze ciw ni cy oba la li.

(18) Na twier dze nie, że wszy scy człon ko wie ko ścio łów na -
ro do wych są chrze ści ja na mi, an ty ty picz ny Achie zer od po wia -
dał, że ko ścio ły na ro do we to in sty tu cje na wpół świec kie i że uro -
dze nie się w jed nym z nich ni ko go nie czy ni chrze ści ja ni nem,
tak jak nie czy ni go nim uro dze nie się w pań stwie, któ re jest po -
łą czo ne z ja kimś ko ścio łem. Na twier dze nie wy su wa ne przez
Zwin glie go, że po kro pie nie nie mow lę cia czy ni je uczest ni kiem
Przy mie rza Abra ha mo we go, tak jak ob rze za nie czy ni ło nie -
mow lę z Izra ela uczest ni kiem te go Przy mie rza, po nie waż
chrzest za jął obec nie miej sce ob rze za nia, od po wia dał on, że po -
tom ko wie Abra ha ma przez ob rze za nie rze czy wi ście sta wa li się
uczest ni ka mi te go Przy mie rza, lecz by stać się je go uczest ni -
kiem w cza sie Wie ku Ewan ge lii, trze ba być sy nem an ty ty picz -
ne go Abra ha ma – Bo ga – i zo stać ochrzczo nym. A mo że to uczy -
nić tyl ko oso ba do ro sła, po nie waż tyl ko do ro sły mo że od wró cić
się od grze chu, błę du, sa me go sie bie i świa ta, do Chry stu sa ja -
ko swe go Zba wi cie la i Pa na, a na stęp nie oka zać to w sym bo lu
chrztu. Sku tecz nie uży wał swe go po glą du na śmierć, po grzeb
i zmar twych wsta nie chrze ści ja ni na w obro nie za nu rze nia ja ko
wła ści we go spo so bu chrztu, w prze ci wień stwie do zwo len ni -
ków kro pie nia lub po le wa nia, na wet je śli nie ro zu miał do kład -
nie praw dzi we go chrztu i za nu rze nia ja ko je go sym bo lu. Swe -
go twier dze nia, że na wró ce nie ser ca jest je dy nym spo so bem
sta nia się chrze ści ja ni nem, uży wał do od rzu ca nia prze mo cy fi -
zycz nej ja ko środ ka zmu sza ją ce go lu dzi do przyj mo wa nia lub
wy rze ka nia się ja kich kol wiek po glą dów czy re li gii. W ten spo -
sób moc no bro nił wol no ści re li gij nej, w prze ci wień stwie do re -
li gij ne go przy mu su. Na twier dze nie, że chrzest nie mow ląt
oczysz cza od pier wot ne go grze chu i po wo du je w nie mow lę ciu
wia rę w Chry stu sa od po wia dał, że wia ra przy cho dzi przez słu -
cha nie (zro zu mie nie i po słu szeń stwo) Sło wa Bo że go (Rzym.
10:9,10,14,17), cze go nie mow lę nie mo że uczy nić, a nie przez wo -
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dę, któ rej na le ży uży wać do pie ro wte dy, gdy jed nost ka już
uwie rzy (Mar. 16:15,16). W po dob ny spo sób uży wał swej sza far -
skiej dok try ny w ce lu oba la nia ca łe go sys te mu sa kra men tów
Ko ścio łów gre ko ka to lic kie go, rzym sko ka to lic kie go, an gli kań -
skie go i lu te rań skie go, któ re su ge ru ją, że w tych sa kra men tach
tkwi ja kaś ma gicz na moc. W ten spo sób je go sza far ska dok try -
na oba la ła ka żdą prze ciw ną dok try nę i usu wa ła z re li gii wszel -
kie ma gicz ne dzia ła nia, słusz nie twier dząc, że w praw dzi wym
na wró ce niu li czy się wy łącz nie oso bi sty cha rak ter oraz po sta wa
umy słu i ser ca wo bec grze chu, błę du, sa me go sie bie, świa ta
i Chry stu sa. A bez praw dzi we go na wró ce nia, jak try um fal nie
gło sił, nikt nie mo że na le żeć do lu du Bo że go.

(19) An ty ty picz ny Achie zer ofia ro wał też swo ją ły żkę – wy -
cho wy wa nie w spra wie dli wo ści, ja ko lo gicz ną kon se kwen cję
swej sza far skiej dok try ny. Lo gicz nym wnio skiem je go po ję cia
o na wró ce niu by ły dwa ele men ty: (1) odłą cze nie się od grze -
chu, błę du, sa me go sie bie i świa ta oraz (2) przy ję cie Chry stu -
sa ja ko Zba wi cie la i Pa na. Ozna cza ło to, że je go wy cho wy wa -
nie bę dzie w opo zy cji do grze chu, błę du, sa mo lub stwa i świa -
to wo ści, pro wa dząc do wia ry w Chry stu sa ja ko Zba wi cie la
i po słu szeń stwa Mu ja ko Pa nu. Z tych punk tów wi dze nia do -
strze ga my, że na le ża ło do nie go wy cho wy wa nie i za chę ca nie
do ka żdej za le ty i ła ski, a ta kże do ka żde go do bre go sło wa
i uczyn ku. Uczy nił to, jak do wo dzą te go je go pi sma i na uki
prze ka zy wa ne sło wem. Ja ko rze czy do roz wi ja nia, wpro wa -
dza nia w czyn i ob fi to wa nia uka zy wał więc: wia rę, na dzie ję,
sa mo kon tro lę, cier pli wość, po bo żność, bra ter ską mi łość, mi -
łość bez in te re sow ną, po ko rę, pro sto tę, pra co wi tość, sa mo ofia -
rę, po ko jo wość, nie skwa pli wość, wy ro zu mia łość, prze ba cze nie,
szcze rość, szczo drość, wstrze mięź li wość, sza cu nek dla sa me go
sie bie, urok oso bi sty, zgo dli wość, po kój, sa mo obro nę, agre -
syw ność, sa mo za cho waw czość, tak tow ność, prze zor ność, pa -
trio tyzm, do ma tor stwo, du cha ro dzin ne go, przy jaźń, czy stość,
ci chość, po słu szeń stwo, gor li wość, umiar ko wa nie, wiel ko dusz -
ność, de li kat ność, ra dość i wier ność. Jed no cze śnie po le cał je
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swym słu cha czom, ja ko prze ci wień stwa skut ków grze chu, błę -
du, sa mo lub stwa i świa to wo ści w ich ró żnych for mach, na -
wo łu jąc ich do od wró ce nia się od grze chu, błę du, sa me go sie -
bie i świa ta; za szcze piał je, na le ga jąc na przy ję cie Je zu sa ja ko
Zba wi cie la i Pa na. Sta łe prze ko ny wa nie do przy ję cia Je zu sa ja -
ko Zba wi cie la po zwo li ło mu do pro wa dzić do uspra wie dli wie -
nia z wia ry wie lu lu dzi, po mi mo je go bu dzą cej wąt pli wo ści po -
sta wy wo bec uspra wie dli wie nia przez sa mą wia rę.

(20) Je go sza far ska dok try na umo żli wi ła mu ofia ro wa nie
łyż ki – wy cho wy wa nie w spra wie dli wo ści – ta kże z in ne go
punk tu wi dze nia. Na cisk kła dzio ny przez nie go na ele ment
cha rak te ru w re li gii, wy ma ga ny przez je go po gląd na zwią zek
mię dzy na wró ce niem a człon ko stwem w gro nie lu du Bo że go
spra wił, że ofia ro wał on pew ne za ry sy swej ły żki. Mię dzy in -
ny mi od no si ły się one do du cha to le ran cji, ja kie go krze wił
w obro nie wol no ści re li gij nej. Ro zu miał, że je śli re li gij ne po glą -
dy czło wie ka nie są kwe stią je go oso bi ste go prze ko na nia, je go
re li gij ność jest dla Bo ga bez war to ścio wa i przy no si zły wpływ
je mu sa me mu oraz in nym; dzię ki ta kim po glą dom był da le ki
od nie to le ran cji. Lecz to nie wszyst ko: ta ki punkt wi dze nia
uczy nił go uj mu ją cym, tak tow nym i prze ko ny wa ją cym, po nie -
waż sta rał się po zy ski wać do na wró ce nia. Dla te go za szcze piał
te ce chy w in nych, przy go to wu jąc ich do pra cy ewan ge li za cyj -
nej. Za tem je go sza far ska dok try na spra wi ła, że uczył in nych
sztu ki zdo by wa nia dusz i wzbu dza ła du cha ewan ge li za cyj ne -
go. Do pro wa dzi ła go też do za chę ca nia in nych do roz po -
wszech nia nia Bi blii i in nej li te ra tu ry na wra ca ją cej. Je go sta no -
wi sko w na tu ral ny spo sób skło ni ło na przy kład Joh na Bu ny -
ana, jed ne go z naj słyn niej szych ze wszyst kich bap ty stów,
do uczy nie nia swej ksią żki, Wę drów ka piel grzy ma (któ ra po -
za Bi blią ma naj więk szy na kład ze wszyst kich ksią żek), naj -
więk szą po zy cją li te ra tu ry na wra ca ją cej w ca łym chrze ści jań -
stwie, w bap ty stycz nym zna cze niu na wró ce nia. W cią gu 250 lat
swej słu żby ksią żka ta w bap ty stycz nym zna cze niu te go sło wa
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na wró ci ła mi lio ny. Po dob ne uwa gi ma ją za sto so wa nie do na -
wo ły wa nia przez an ty ty picz ne go Achie ze ra do mi ło wa nia lu -
dzi oraz sa mo za par cia w ich in te re sie, co uczy ni ło Ko ściół bap -
ty stów pio nie rem we współ cze snej za gra nicz nej ofen sy wie
mi syj nej. Pod tym wzglę dem klu czo wa po zy cja dok try ny o na -
wró ce niu w bap ty stycz nym sys te mie my ślo wym by ła bar dzo
owoc na ja ko wy cho wy wa nie w spra wie dli wo ści. W ły żce an -
ty ty picz ne go Achie ze ra z pew no ścią by ło wie le won ne go ka -
dzi dła – ofia ry po do ba ją cej się Pa nu.

(21) Po wy ższe roz wa ża nia to ko lej ny do wód, że wła ści wie
zro zu mie li śmy obóz Wie ku Ewan ge lii oraz dwa na ście de no mi -
na cji chrze ści jań stwa ja ko an ty typ dwu na stu po ko leń Izra ela
na Wiek Ewan ge lii. Roz wa ża nie to do star czy ło nam ta kże dal -
szych do wo dów na to, że zro zu mie li śmy an ty ty py na Wiek
Ewan ge lii Lei, Ra che li, Bil hy i Zyl py. Prze śla do wa nia, ja kich
bap ty ści oraz uni ta ria nie -uni wer sa li ści do zna wa li od ośmiu po -
zo sta łych de no mi na cji chrze ści jań stwa, po tom ków an ty ty picz -
nej Lei i Zyl py, po twier dza ją oczy wi ście nasz po gląd co do re -
la cji Bil hy wo bec Ra che li w ty pie i an ty ty pie, w ro dzi nie ty picz -
ne go i an ty ty picz ne go Ja ku ba. Im wię cej po ja wia się szcze gó -
łów, tym bar dziej wi dzi my, że Pan za szczy cił nas świa tłem
na te mat 4 Mo jże szo wej. Od daj my Mu uzna nie w my ślach,
mo ty wach, sło wach i czy nach za ten wy raz Je go mi ło ści i ła ski
wo bec nas, po nie waż z pew no ścią w peł ni na nie za słu gu je!

(22) Aszer był dru gim sy nem Zyl py, słu żą cej Lei, a jej pierw -
szym sy nem był Gad. Imię Aszer zna czy szczę śli wy, w zna cze niu
ra do sny oraz ma ją cy szczę ście. W ty pie Lea, ja ko mat ka sze ściu sy -
nów (po nie waż sy no wie jej słu żą cej praw nie by li jej sy na mi),
mo gła na tu ral nie uwa żać się za szczę śli wą i ma ją cą szczę ście;
dla te go w na tu ral ny spo sób nada ła szó ste mu sy no wi imię Aszer
(1 Moj. 30:12,13). Jak już za uwa ży li śmy, an ty ty picz nym Asze -
rem jest Ko ściół me to dy stycz ny, a słu dzy sza far skiej praw dy te -
go ko ścio ła, wła śnie z po wo du cha rak te ru i efek tów tej praw -
dy, by li ra do śni i szczę śli wi i bar dzo to pod kre śla li. Praw do po -
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dob nie wo dzo wie żad nej in nej de no mi na cji nie kła dli ta kie go
na ci sku na ra dość ja ko stan umy słu oraz do wód Bo skie go bło -
go sła wień stwa i ła ski. Tak na praw dę pod kre śla li te dwie rze czy
do ta kie go stop nia, że kwe stio no wa li chrze ści jań skie sta no wi -
sko tych, któ rzy nie od czu wa li en tu zja zmu i po myśl no ści tak jak
oni. Dość czę stym okre śle niem lu dzi tej de no mi na cji sta ło się
„wy krzy ku ją cy me to dy ści”. Wi dzi my więc, że to ty picz ne po -
ko le nie wła ści wie otrzy ma ło imię Aszer i że an ty ty picz ne po ko -
le nie sta ło się po sia da czem szczę ścia w oby dwu zna cze niach te -
go sło wa, sto sow nie do swej sza far skiej dok try ny.

(23) W prze ci wień stwie do dzie ci an ty ty picz nej Bil hy, któ re
by ły trak to wa ne z wiel ką od ra zą i prze śla do wa ne przez dzie ci
an ty ty picz nej Lei i Zyl py, an ty ty picz ny Aszer był trak to wa ny
z dy stan sem przez dzie ci an ty ty picz nej Lei oraz po zo sta łe dziec -
ko an ty ty picz nej Zyl py tyl ko w ta kim stop niu, ja ki był ko niecz -
ny do po ka za nia, że był on od ręb nym an ty ty picz nym po ko le -
niem. Nie sły szy my więc o tym, by któ re kol wiek z nich sto so wa -
ło ra żą ce for my prze śla do wań prze ciw ko słu dze praw dy, któ ry
za po cząt ko wał od no śny ruch Ma lucz kie go Stad ka, ani prze ciw -
ko je go współ pra cow ni kom czy też wo dzom z utra cju szy ko ron
lub ich zwo len ni kom. Praw dą jest, że mo tłoch, rza dziej lub czę -
ściej cho dzą cy do ko ścio ła, cza sa mi źle trak to wał me to dy stów,
oska rża jąc ich szcze gól nie o „świę tosz ko wa te go” du cha i na ró -
żne spo so by oka zu jąc im po gar dę, na wet do stop nia ha ła śli wych
de mon stra cji prze ciw ko nim. Jed nak de no mi na cje ja ko ta kie nie
pro wa dzi ły ra żą cych prze śla do wań i nikt nie trak to wał ich tak
źle, jak in ne de no mi na cje trak to wa ły kon gre ga cjo na li stów, kwa -
krów, bap ty stów i uni ta rian. Do zo bra zo wa nia tej kwe stii wy star -
czy jed na ilu stra cja, po ka zu ją ca po gar dę mo tło chu, rza dziej lub
czę ściej uczęsz cza ją ce go do ko ścio ła, oraz ochro nę ze stro ny
świec kich urzęd ni ków. W pew nym miej scu w An glii mo tłoch
schwy tał oko ło 20 me to dy stów i umie ściw szy ich na fur man ce za -
wiózł do sę dzie go. Gdy ich oska rży cie li po pro szo no o wnie sie nie
ja kie goś oska rże nia prze ciw ko nim, przez dłu gi czas nie by li
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w sta nie żad ne go sfor mu ło wać. W koń cu ktoś z tłu mu krzyk nął:
„No, bo oni uda ją, że są lep si od in nych lu dzi; a po za tym, mo -
dlą się od ra na do wie czo ra”. Sę dzia za py tał, czy nie zro bi li ni cze -
go in ne go. „Tak, pa nie sę dzio – po wie dział pe wien sta rzec – oni
na wró ci li mo ją żo nę; ona nie jest już ta ka, jak kie dyś. Za nim sta -
ła się jed ną z nich, mia ła ostry ję zyk! A te raz jest ci cha jak ba ra -
nek”. „Od wieź cie ich, od wieź cie ich – po wie dział sę dzia – i niech
na wró cą wszyst kie sta re ję dze w mie ście”!

(24) Księ ciem, któ ry ofia ro wał z po ko le nia Asze ra, był Pa -
giel, syn Ochra na. Imię Pa giel zna czy in ter wen cje Bo że. Zna cze -
nie to zna la zło swój an ty typ w fak cie, że Bo ska opatrz ność by -
ła bar dzo nie zwy kła w do świad cze niach i dzie łach wo dzów
z utra cju szy ko ron an ty ty picz ne go Asze ra, a ta kże w do świad -
cze niach i dzie łach sa me go an ty ty picz ne go po ko le nia. Po da -
wa ne są licz ne hi sto rie o tych wo dzach, ilu stru ją ce ich zna -
mien ne wy ba wie nia od nie bez pie czeń stwa, za spo ka ja nie ich
po trzeb, umiesz cza nie ich w oko licz no ściach i wa run kach,
w któ rych do ko na li wie le do bra lub za po bie gli złu, któ re
w prze ciw nym ra zie uczy ni ło by wie le spu sto sze nia. Świat na -
zwał by ich szczę ścia rza mi, lecz po bo żni me to dy ści wie dzie li,
w ja ki spo sób przy pi sy wać te in ter wen cje szcze gól nej opie ce
Pa na; uwa ża li sie bie za ma ją cych szczę ście i z te go po wo du by -
li szczę śli wi. Tak na praw dę po su wa li się w tych spra wach
do krań co wo ści, czę sto uwa ża jąc, że Bóg in ter we nio wał na ich
ko rzyść w rzu ca niu lo sów i kie ro wa niu ich wzro ku na wer set
roz wią zu ją cy ja kąś trud ność przez przy pad ko we otwo rze nie
Bi blii we wła ści wym miej scu, gdy w ten spo sób szu ka li in ter -
wen cji Pa na. Na uczy li się uży wać tych me tod od bra ta, któ ry
za po cząt ko wał ruch Ma lucz kie go Stad ka, póź niej wy pa czo -
ne go w Ko ściół me to dy stycz ny, po nie waż ucie kał się on nie kie -
dy do ta kich rze czy, sta ra jąc się po znać wo lę Pa na. Imię Ochran
zna czy kło po tli wy i wy da je się od no sić do oma wia nych obec nie
wo dzów z utra cju szy ko ron, po nie waż ich spon ta nicz na re li -
gij ność, pod kre śla na w kon tra ście do obo jęt no ści scep tycz ne -
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go, so fi stycz ne go i sztucz ne go wie ku, ja kim był wiek XVIII i po -
czą tek wie ku XIX, spra wia ła kło po ty for ma li stycz nym pro fe so -
rom ów cze sne go ko ściel nic twa.

(25) Ko ściół me to dy stycz ny to ko ściół na peł nio ny du chem
pro pa gan dy, któ ra przy nio sła mu sze ro ko roz rzu co nych i licz -
nych człon ków oraz zwo len ni ków. Obec nie jest na świe cie
być mo że 20 mln człon ków i zwo len ni ków me to dy zmu [w 2001
ro ku w 130 kra jach świa ta ży ło ok. 36 mln me to dy stów – przy -
pis tł.]. Ozna cza to bar dzo du żą licz bę człon ków two rzą cych je -
go księ cia. Po nie waż za ło ży ciel ru chu Ma lucz kie go Stad ka,
wy pa czo ne go w Ko ściół me to dy stycz ny, po zo sta wał na zie mi
przez po nad 50 lat po roz po czę ciu swe go ru chu, wo dzo wie
z utra cju szy ko ron uzy ska li szan sę za mie nie nia te go ru chu
w sek tę do pie ro pod ko niec je go ży cia. W koń cu uda ło im się
na kło nić go do spo rzą dze nia (w 1784 r.) ak tu de kla ra cji, któ ry
nadał sta tus praw ny co rocz nym kon fe ren cjom, ja kie prze pro -
wa dzał on ze swy mi ka zno dzie ja mi od ro ku 1744, i któ ry po je -
go śmier ci za rzą do wi w licz bie 100 pa sto rów prze ka zał kon tro -
lę nad pra cą, któ rą nad zo ro wał on od ro ku 1738 aż do swej
śmier ci w ro ku 1791. To oczy wi ście za mie ni ło w sek tę szla -
chet ny ruch Ma lucz kie go Stad ka, roz po czę ty przez Ja na We -
sleya. Oto głów ni człon ko wie an ty ty picz ne go Pa gie la: dr Co -
ke, któ re go Jan We sley wy świę cił ja ko pierw sze go, i to ja ko
nad zor cę (bi sku pa) na Ame ry kę; Fran cis Asu ry, „Jan We sley
Ame ry ki”, któ re go Jan We sley po le cił dr Co ke’owi wy świę cić
ja ko dru gie go bi sku pa w Ame ry ce; Adam Clar ke, au tor ko -
men ta rzy [do Bi blii – przy pis tł.]; Ri chard Wat son, D.D. Whe -
don, bi sku pi Simp son i Hurst. Do ro ku 1784 ruch We sleya był
nie za le żnym ru chem ogra ni czo nym nie mal wy łącz nie do Ko -
ścio ła An glii. Wraz z ak tem de kla ra cji roz dzie le nie by ło jed nak
z gó ry prze są dzo ne. Po cząw szy od te go cza su za mie nia nie ru -
chu me to dy stycz ne go w sek tę na bra ło tem pa, cho ciaż po dob -
nie do na sze go Pa sto ra We sley w dal szym cią gu kon tro lo wał
ogól ną pra cę. Za raz po śmier ci We sleya me to dyzm zo stał uzna -
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ny za od ręb ny i ró żny od Ko ścio ła An glii. Dzię ki te mu, że spra -
wo wał kon tro lę nad ru chem aż do śmier ci, je go peł na za mia -
na w sek tę zo sta ła opóź nio na bar dziej niż w przy pad ku ja kie -
go kol wiek in ne go pro te stanc kie go ru chu Ma lucz kie go Stad ka.
Ustęp stwa We sleya wo bec sek cia rzy sta no wi ły je go część
w ośle pie niu i nie wo li an ty ty picz ne go Sam so na.

(26) Z po wo du sil ne go na ci sku, ja ki me to dy ści kła dli na kil -
ka dok tryn, ich szcze gól na sza far ska dok try na nie jest do strze -
ga na przez zwy kłe go ba da cza Ko ścio ła me to dy stów w spo sób
po dob ny do te go, ja ki wska zy wa li śmy dla pre zbi te rian, epi sko -
pa lian i bap ty stów. Nie któ rzy po wie dzą, że głów ną sza far ską
dok try ną me to dy zmu jest to, co na zy wa on na wró ce niem –
skru cha z po wo du grze chu i za pew nie nie o od pusz cze niu,
pro wa dzą ce do try um fal ne go zwy cię stwa nad smut kiem z po -
wo du grze chu przez wia rę w śmierć Chry stu sa, wśród licz nych
emo cji. In ni po wie dzie li by, że wiel ki na cisk kła dzio ny przez
nich na po kój i ra dość ja ko wy nik świa do mo ści od pusz cze nia
grze chów wska zu je, iż wła śnie to jest ich sza far ską dok try ną.
Cho ciaż rze czy te są pod kre śla ne przez me to dy stów, tak jak
by ły pod kre śla ne przez Ja na We sleya, a to dla te go, że w pe -
wien spo sób wią żą się z ich sza far ską dok try ną, to jed nak żad -
na z nich nie jest ich sza far ską praw dą. Zro zu mie my to od ra -
zu, je śli przy po mni my so bie, że miej sce me to dy stów jest
po pół noc nej stro nie an ty ty picz ne go Przy byt ku – mi ło ści. Ich
sza far ska dok try na mu si więc być w ja kiś spo sób zwią za -
na z mi ło ścią. Pa trząc na na uki Ja na We sleya z te go punk tu wi -
dze nia, nie ma my zbyt du żych trud no ści ze zna le zie niem sza -
far skiej dok try ny Ko ścio ła me to dy stów. Cho ciaż kładł on na -
cisk na „na wró ce nie”, tak jak on je ro zu miał, a ta kże na uczu -
cie po ko ju i ra do ści w wy ni ku świa do mo ści od pusz cze nia grze -
chów przez wia rę w śmierć Chry stu sa, z je go punk tu wi dze nia
był to je dy nie śro dek do ce lu.

(27) A ja ki był ten cel? Od po wiedź na to py ta nie pro wa dzi
nas wprost do te go, czym jest je go sza far ska dok try na: Bo -
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skim ide ałem dla lu du Pa na jest Bo ska mi łość, ja ko pod sta wa
uświę ce nia. Po wo dem, dla któ re go kładł on na cisk na „na wró -
ce nie” oraz uczu cie po ko ju i ra do ści z po wo du od pusz cze nia
grze chów jest to, że w je go mnie ma niu sta no wią one „pierw -
sze bło go sła wień stwo”, któ re go na le ży do świad czyć ja ko przy -
go to wa nia do po stę pu w kie run ku „dru gie go bło go sła wień -
stwa”, uświę co ne go ży cia w Bo skiej mi ło ści, ide ału chrze ści jań -
skie go ży cia. Stąd wiel ki na cisk kła dzio ny przez We sleya na ta -
kie uświę ce nie, któ re go pod sta wą jest do sko na ła mi łość. Zwy -
kle na zy wał je „chrze ści jań ską do sko na ło ścią”, co je go prze ciw -
ni cy teo lo gicz ni wy pa cza li ja ko ozna cza ją ce peł ną do sko na łość
w cie le. Nie ta ka by ła je go myśl, cho ciaż We sley nie za wsze był
do sta tecz nie ostro żny w wy ja śnia niu, by ode przeć oska rże -
nie, że gło sił, iż nie któ rzy chrze ści ja nie, tj. ci, któ rzy do świad -
czy li dru gie go bło go sła wień stwa, osią ga ją stan bez grzesz ny.
Naj bar dziej roz bu do wa ną pre zen ta cją je go na uk na ten te mat
jest 175-stro ni co wa ksią żka pod ty tu łem A Pla in Ac co unt of Chri -
stian Per fec tion (Pro sty opis chrze ści jań skiej do sko na ło ści). W ksią -
żce tej wie lo krot nie stwier dza, że pod chrze ści jań ską do sko na -
ło ścią nie ma na my śli nie na gan no ści ani sta nu bez sła bo ści czy
błę dów, lecz ta ką bez in te re sow ną mi łość do Bo ga i czło wie ka,
któ ra po ko nu je grzech, sa me go sie bie i świat. Mó wi, że ta ka mi -
łość usu wa grzesz ne, sa mo lub ne i świec kie skłon no ści oraz
czy ni ser ce czy stym i peł nym do bro ci. Jak za uwa ży li śmy we
wszyst kich in nych przy pad kach (z wy jąt kiem św. Ja na) człon -
ków an ty ty picz ne go Ja ku ba, któ rzy roz po czy na li ru chy Ma -
lucz kie go Stad ka, póź niej wy pa cza ne w sek ciar skie sys te my
przez wo dzów z utra cju szy ko ron, We sley nie wi dział wy raź -
nie peł ne go świa tła na te mat swej sza far skiej praw dy. I tak
jak w ich przy pad ku, tak i w je go by ło to spo wo do wa ne tym,
że w je go cza sach peł na praw da na ten te mat, w je go ró żnych
po wią za niach, nie by ła jesz cze na cza sie, któ rym z wo li Pa -
na mia ło być Żni wo. Jed nak je go głów na myśl, że ide ałem Pa -
na dla Je go lu du jest Bo ska mi łość, ja ko pod sta wa uświę ce nia,
nie wąt pli wie by ła praw dą.
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(28) Pa mię ta jąc, ja ka by ła je go sza far ska praw da i zda jąc so -
bie spra wę, że je go ser ce by ło prze peł nio ne ta ką mi ło ścią, je ste -
śmy go to wi zro zu mieć, dla cze go po świę cał ty le cza su na dzia -
łal ność ewan ge li za cyj ną; jest on bo wiem nie wąt pli wie naj -
więk szym ewan ge li stą, ja ki kie dy kol wiek żył. Wi dząc wo kół
sie bie tak wie lu człon ków Ko ścio ła, któ rzy po win ni cie szyć się
już „dru gim bło go sła wień stwem”, a nie cie szy li się na wet
„pierw szym bło go sła wień stwem” – uspra wie dli wie niem przez
wia rę, je go mi łość do nich, po łą czo na z błę dem, że pod le ga ją
oni wiecz nym mę kom, z ko niecz no ści po bu dza ła go do sta rań
o do pro wa dze nie ich do uspra wie dli wie nia. Dla te go on i je go
to wa rzy sze tak bar dzo kła dli na cisk na po ku tę w zna cze niu
skru chy oraz wia rę w zna cze niu pew no ści prze ba cze nia grze -
chów przez śmierć Chry stu sa. Gdy świa do mość wy rzu tów su -
mie nia z po wo du grze chu skru szy ła już ser ce, a wia ra w śmierć
Chry stu sa za pew ni ła od pusz cze nie grze chów, on i je go to wa -
rzy sze moc no pod kre śla li też prze ciw staw ne uczu cie po ko ju
i ra do ści ogar nia ją ce ser ce, uwol nio ne od wy rzu tów su mie nia
dzię ki pew no ści od pusz cze nia. Bra cia ci kła dli na cisk na ta kie
na uki po to, by pro wa dząc lu dzi przez pierw sze bło go sła wień -
stwo mo gły ich one czy nić kan dy da ta mi do ko lej ne go kro ku –
„dru gie go bło go sła wień stwa”. Wi dzi my więc, że cho ciaż te
dwie dok try ny – po ku ta i wia ra, po kój i ra dość z od pusz cze nia
– nie by ły ich sza far ską dok try ną, by ły tak z nią zwią za ne, że
aby uczy nić ją sku tecz ną, zmu sza ły bra ci do gło sze nia ich wraz
z ich sza far ską dok try ną.

(29) Dok try na ta, wraz z jej dwo ma przy go to waw czy mi dok -
try na mi, by ła wte dy na cza sie. XVIII wiek to okres re li gij ne go
upad ku. W sto sun kach mię dzy na ro do wych by ło wie le tar cia, za -
zdro ści, za gra bia nia zie mi, wo jen w po sta ci na jaz dów i uci ska -
nia, któ rych kul mi na cją by ła woj na o nie pod le głość mię dzy
ame ry kań ski mi ko lo nia mi a Bry ta nią oraz re wo lu cja fran cu ska
i woj ny na po le oń skie w Eu ro pie. Ary sto kra cja bry tyj ska sta ła się
mi ło śnicz ką zwłasz cza wła dzy, pie nię dzy i przy jem no ści. Kler
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Ko ścio ła An glii z re gu ły był ary sto kra tycz ny w uczu ciach, świa -
to wy w am bi cjach i kle ry kal ny w re li gii; re li gij ne do bro zwy -
kłych lu dzi mia ło dla nie go nie wiel kie zna cze nie. Re li gij ność
kla sy śred niej za zwy czaj by ła czy sto for mal na, co mo żna za -
uwa żyć na przy kła dzie de cy zji sę dzie go, któ ry uwa żał, że je śli
w mie ście są epi sko pa lia nie, pre zbi te ria nie, kon gre ga cjo na li ści,
bap ty ści i kwa krzy, jest wy star cza ją co du żo spo so bów do sta nia
się do nie ba, by za do wo lić ka żde go roz sąd ne go czło wie ka. Je śli
ktoś w je go mie ście nie chciał pójść do nie ba przez je den z tych
ko ścio łów, on nie po zwa lał mu do stać się tam przez ja ki kol -
wiek in ny, i dla te go za bra niał me to dy stom żyć lub pro pa go -
wać tam swo ją wia rę! Pod wzglę dem re li gij nym ni ższe kla sy
w An glii ce cho wa ło krań co we ubó stwo. Cha rak te ry zo wa ło je
naj bar dziej pod łe i zwie rzę ce po stę po wa nie, wa run ki i po glą dy.
God ny ubo le wa nia re li gij ny stan wszyst kich tych klas, jak owiec
roz pro szo nych i omdle wa ją cych bez praw dzi wych pa ste rzy,
po bu dził ser ce We sleya i je go współ pra cow ni ków, by wal czyć,
na ra żać się, po no sić ofia ry i cier pieć dla tych za gu bio nych dusz.
Sko ro ze wsząd ota cza ły ich tak smut ne wa run ki, sko ro ich ser -
ce wy peł nio ne by ło Bo ską mi ło ścią i sko ro oba wia li się wiecz -
nych mąk dla nie wie rzą cych, czy dziw ne jest, że ich sza far ska
dok try na, ja ko ży wa si ła w ich ser cu, czy ni ła z nich gło si cie li od -
no wy re li gij nej, by mo gli po pro wa dzić swych na wró co nych
do świę to ści Bo skiej mi ło ści w uświę ce niu, co by ło ich przy wi -
le jem ja ko lu du Bo że go? Wi dzi my więc, że ich sza far ska dok try -
na sa ma w so bie by ła po kar mem na czas słusz ny i pro wa dzi ła ich
do po ma ga nia in nym w do cho dze niu przez „na wró ce nie”
do sta nu, w któ rym mo gła by być po kar mem na czas słusz ny ta -
kże dla nich.

(30) Chce my te raz po dać kil ka my śli ogól nych na te mat Ja -
na We sleya, któ re go Bo ska opatrz ność wzbu dzi ła ja ko część an -
ty ty picz ne go Ja ku ba, uży te go do spło dze nia an ty ty picz ne go
Asze ra. Uro dził się w ro ku 1703 w Epworth, w An glii, a zmarł
w wie ku 88 lat w ro ku 1791 w Lon dy nie. Je go oj ciec był du chow -
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nym Ko ścio ła an gli kań skie go i zna nym pi sa rzem na te ma ty bi -
blij ne, a mat ka by ła szcze gól nie uzdol nio nym to wa rzy szem ży -
cia dla swe go mę ża. Dzie ci tej pa ry są wspa nia łą ilu stra cją te go,
jak do brzy ro dzi ce mo gą wy cho wać do bre dzie ci. Jan i Ka rol by -
li naj bar dziej uzdol nie ni i szla chet ni z tych dzie ci – ten pierw szy
stał się jed nym z głów nych człon ków gwiaz dy Fi la del fii, a ten
dru gi – naj więk szym au to rem pie śni wszech cza sów, da jąc Ko -
ścio ło wi po nad 6000 pie śni, z któ rych kil ka, jak na przy kład Je -
sus Lo ver of My So ul (Je zus, ulu bie niec mo jej du szy) na le żą do naj -
pięk niej szych, ja kie kie dy kol wiek skom po no wa no. Cho ciaż Ka -
rol był wiel ki, Jan był jesz cze więk szy, choć ja ko po eta ustę po -
wał te mu pierw sze mu. W wie ku sze ściu lat Jan o włos unik nął
śmier ci w po ża rze do mu swe go oj ca, pod pa lo ne go przez „nie -
któ rych spo śród mar gi ne su”, któ rym nie po do ba ły się ka za nia
je go oj ca. Do dwu na ste go ro ku ży cia był kształ co ny przez swą
uzdol nio ną, mą drą i świą to bli wą mat kę, a na stęp nie przez 6 lat
w Char ter ho use, w Lon dy nie, skąd w ro ku 1720 wstą pił na uni -
wer sy tet w Oxfor dzie. W ro ku 1725 wy świę co no go na dia ko na,
a w 1726 mia no wa no na na uczy cie la aka de mic kie go w Lin coln
Col le ge w Oxfor dzie i wy świę co no na pre zbi te ra. W paź dzier -
ni ku 1726 zo stał wy kła dow cą gre ki i mo de ra to rem za jęć
w Oxfor dzie, w ro ku 1727 uzy skał ty tuł ma gi stra na uk hu ma ni -
stycz nych, a na stęp nie przez 2 la ta był asy sten tem swe go oj ca
w pa ra fii w Epworth. Po po wro cie do Oxfor du w ro ku 1729 zo -
stał przy wód cą „Świę te go Klu bu”, gru py po bo żnych stu den tów,
któ rzy po za re gu lar ny mi za ję cia mi po świę ca li się stu diom grec -
kie go No we go Te sta men tu, po ści li w śro dy i piąt ki, przyj mo wa -
li ko mu nię w ka żdą nie dzie lę oraz od wie dza li cho rych, bied nych
i uwię zio nych. Z po wo du swych me to dycz nych prak tyk re li gij -
nych człon ko wie te go klu bu zo sta li prze zwa ni „me to dy sta mi”,
a po nie waż więk szość z nich sym pa ty zo wa ła póź niej z wiel -
kim ru chem We sleya, na zwa „me to dy sta” prze szła na ten ruch
i lu dzi te go ru chu ja ko ich przy do mek. Mię dzy 1729 a 1735 ro -
kiem We sley na uczał na uni wer sy te cie w Oxfor dzie. Na stęp nie,
w to wa rzy stwie Ka ro la ja ko se kre ta rza gu ber na to ra Ogle thor pa,
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udał się do sta nu Geo r gia ja ko mi sjo narz do In dian i pa stor ko -
lo ni stów; prze by wał tam do ro ku 1738, z mar ny mi re zul ta ta mi,
koń cząc ten po byt uciecz ką do An glii.

(31) 24 ma ja 1738 ro ku, na ze bra niu w Lon dy nie mia ło miej -
sce coś, co on na zwał swym „na wró ce niem”. Po stwier dze niu, że
na stą pi ło to w cza sie na bo żeń stwa, na któ rym czy ta no wstęp Lu -
tra do Li stu do Rzy mian, opi su je je na stę pu ją co: „Oko ło kwa dran -
sa przed dzie wią tą [wie czo rem], gdy on [Lu ter w swym wstę pie]
opi sy wał zmia ny, ja kich Bóg do ko nu je w ser cu przez wia rę
w Chry stu sa, od czu łem w ser cu sil ne cie pło; czu łem, że je śli cho -
dzi o zba wie nie, na praw dę po kła dam na dzie ję w Chry stu sie, tyl -
ko w Chry stu sie; da no mi za pew nie nie, że On zgła dził mo je grze -
chy, na wet mo je, i wy ba wił mnie spod pra wa grze chu i śmier ci”.
Pan Lec ky w na stę pu ją cy spo sób pod kre śla zna cze nie te go wy da -
rze nia: „Nie bę dzie prze sa dą stwier dze nie, że sce na, któ ra mia ła
miej sce na skrom nym spo tka niu w Al ders ga te St., two rzy epo kę
w hi sto rii An glii. Prze ko na nie, ja kie wte dy zro dzi ło się w jed -
nym z naj po tę żniej szych i naj bar dziej ak tyw nych in te lek tów An -
glii, jest praw dzi wym źró dłem an giel skie go me to dy zmu” (Hi sto -
ria An glii w XVIII wie ku, tom 2, 588). Ta zmia na na stą pi ła w We -
sleyu dzię ki bra ciom z Mo raw. Są dzi my, że opi su jąc to prze ży cie,
We sley nie wła ści wie za sto so wał sło wo „na wró ce nie” w uży wa -
nym przez nie go zna cze niu, po nie waż od wie lu lat był już nie tyl -
ko uspra wie dli wio ny, lecz ta kże po świę co ny. Praw dzi wym wy -
ja śnie niem te go prze ży cia jest to, że by ło to oży wie nie je go no we -
go stwo rze nia, co da ło mu głęb sze i bar dziej zde cy do wa ne prze -
ko na nie od te go, ja kie kie dy kol wiek wcze śniej miał o swo im
uspra wie dli wie niu i no wym stwo rze niu, któ re w nie oży wio nym
sta nie po sia dał już od wie lu lat. Jed nak bez wzglę du na to, jak to
na zwie my, po cząw szy od tej chwi li We sley wkro czył w no wy
etap dzia łal no ści, w któ rym po zo stał przez nie mal 53 la ta, aż
do kil ku dni przed śmier cią, 2 mar ca 1791 ro ku.

(32) Po cząt ko wo gło sił uspra wie dli wie nie i uświę ce nie w do -
sko na łej mi ło ści w ko ścio łach an gli kań skich, ja ko wy świę co ny
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pre zbi ter te go Ko ścio ła. Je go ostre ka za nia ra zi ły jed nak świa to -
wy kler i nie ba wem więk szość ko ścio łów zo sta ła przed nim za -
mknię ta. 2 kwiet nia 1739 ro ku za czął gło sić na po lach i in nych
otwar tych prze strze niach, po nie waż ko ścio ły by ły dla nie go
nie do stęp ne, a i licz ba je go słu cha czy by ła zbyt du ża dla ja kie -
go kol wiek bu dyn ku ko ściel ne go. Nie rzad ko, na wet gdy prze -
kro czył już 80 lat, prze ma wiał do 30 000 słu cha czy i był w tym
wie ku z ła two ścią przez nich sły sza ny z od le gło ści 128 me trów,
tak wy raź ny i do nio sły był je go głos. Jed na z je go se rii hi sto rycz -
nych na bo żeństw na wol nym po wie trzu mia ła miej sce
w Epworth, w czerw cu 1742 r. Po nie waż spra wu ją cy wów czas
urząd pro boszcz od mó wił mu sko rzy sta nia z am bo ny je go oj ca
i kie dyś je go wła snej, sta nął na gro bie swe go oj ca i – na peł nio -
ny po wa gą świę tych sko ja rzeń te go oto cze nia – z nad ludz ką si -
łą prze ma wiał do kil ku ty się cy, któ re zgro ma dzi ły się, by go
słu chać. Efekt był elek try zu ją cy – set ki się na wró ci ły, a jed no na -
bo żeń stwo po więk szy ło się do kil ku. Ja ko ka zno dzie ja We sley
nie pró bo wał tri ków sztu ki ora tor skiej. Je go ję zyk był pro sty, styl
prze ko nu ją cy, spo sób by cia i mó wie nia bez po śred ni i spo koj ny,
nie mal kon wer sa cyj ny. Je go wy gląd nie ro bił wra że nia, po nie -
waż miał wzrost po ni żej prze cięt ne go, cho ciaż je go twarz by ła
dys tyn go wa na, a oczy przy ku wa ły uwa gę. W je go gło sie, my -
ślach i sło wach tkwi ła jed nak si ła pły ną ca z ener gii je go wspa -
nia łe go cha rak te ru, któ ra czy ni ła go jed nym z naj bar dziej prze -
ko nu ją cych ka zno dziei, ja cy kie dy kol wiek ży li. Wy gła szał ka za -
nia mniej wię cej 900 ra zy w ro ku przez oko ło 53 la ta i prze mie -
rzał po nad 8000 km rocz nie – do wie ku lat 70 kon no, czy ta jąc
i stu diu jąc w cza sie jaz dy, a po tem, aż do osią gnię cia 88 lat – kon -
nym po wo zem. Przy by wa jąc do ja kie goś mia stecz ka, czę sto
uda wał się na plac tar go wy, za czy nał śpie wać pieśń, któ ra przy -
cią ga ła do nie go lu dzi, od ma wiał mo dli twę, a na stęp nie wy gła -
szał ka za nie do zgro ma dzo ne go tłu mu. Na po cząt ku swej ka -
zno dziej skiej ofen sy wy spo ty kał się z du żą opo zy cją mo tło chu,
zwy kle pod bu rza ne go przez ja kie goś fa na tycz ne go du chow -
ne go. Cza sa mi był bi ty, czę sto ob rzu ca ny ka mie nia mi, bło tem,
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sta ry mi jaj ka mi, wa rzy wa mi czy nie czy sto ścia mi. Ni gdy się jed -
nak nie ob ru szał, za wsze sta wał twa rzą do tłu mu i zwy kle tak go
onie śmie lał swym sil nym cha rak te rem, nie ustra szo nym sty lem
by cia i mi ły mi sło wa mi, że roz bra jał opo zy cję.

(33) Zna ne są licz ne hi sto rie o je go spo tka niach z tłu ma mi,
pla nu ją cy mi wy rzą dze nie mu krzyw dy, oraz o je go umie jęt -
nym ob cho dze niu się z ni mi. Dom, w któ rym prze by wał w Wal -
sal, zo stał oto czo ny przez tłum krzy czą cy: „Wy pro wadź cie pa -
sto ra; chce my pa sto ra!” Po pro sił on jed ne go ze swych przy ja ciół,
by za pro sił przy wód cę tłu mu do do mu. Przy wód ca wszedł z kil -
ko ma to wa rzy sza mi i zo stał al bo tak uspo ko jo ny, al bo tak uję ty
sło wa mi i sty lem by cia We sleya, że w wi docz ny spo sób zmie nił
się w zu peł nie in ne go czło wie ka. Co wię cej, kil ku je go to wa rzy -
szy zo sta ło tak uję tych mi ły mi sło wa mi i ła god nym sty lem by -
cia We sleya, że do zna li tej sa mej zmia ny uczuć. Na stęp nie We -
sley wy szedł do tłu mu, sta nął na krze śle i prze mó wił. Je go sło -
wa zmie ni ły po sta wę tłu mu. Za po mi na jąc o swych krzy kach,
tłum za czął wo łać: „Ten pan to uczci wy dżen tel men; je śli ktoś
chce je go krwi, naj pierw mu si prze lać na szą!”. In nym ra zem, ta -
kże w Wal sal, zo stał poj ma ny i po bi ty przez mo tłoch. Zwró cił się
do nich, by ze chcie li go po słu chać, a gdy w koń cu na krót ki
czas za pa no wa ła ci sza, za czął mo dlić się swo im wy raź nym
i wzru sza ją cym gło sem. Przy wód cą mo tło chu był by ły za wo do -
wy pię ściarz, któ ry tak się wzru szył, że zwró cił się do We sleya
ze sło wa mi: „Pa nie, od dam dla cie bie mo je ży cie! Idź za mną,
a nikt nie do tknie tu taj ani jed ne go two je go wło sa”. W trak cie ka -
za nia w Ply mo uth tłum stał się bar dzo agre syw ny. We sley
zszedł z po dium, wszedł mię dzy tych naj bar dziej agre syw nych,
pod szedł do ich przy wód cy i grzecz nie uści snął je go rę kę w ge -
ście po wi ta nia. Przy wód ca za re ago wał na tych miast: „Pa nie, od -
pro wa dzę cię bez piecz nie do do mu. Nikt cię nie do tknie. Pa no -
wie, od suń cie się, po wa lę pierw sze go, któ ry go do tknie”. „I tak
– mó wi We sley – od pro wa dził mnie do mo jej kwa te ry; roz sta -
li śmy się w wiel kiej mi ło ści”.



412 Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego

(34) W Pen field tłum pró bo wał pu ścić by ka po mię dzy słu -
cha czy, aż do po dium. W Whi te cha pel wpę dzi li mię dzy słu cha -
czy kro wy. W in nych miej scach trą bi li na ro gach, dzwo ni li ko -
ściel ny mi dzwo na mi, po sy ła li he rol da miej skie go, by wył
przed nim, wy naj mo wa li skrzyp ków i bal la dzi stów, by za głu -
sza li je go głos. Cza sa mi przed ata ka mi bro ni li go nie któ rzy
z gro na słu cha czy, np. w Baw den, w Ir lan dii, pe wien du chow -
ny, nie co pod pi ty, za mie rzył się na nie go du żym ki jem, lecz kil -
ka re zo lut nych ko biet si łą wy wlo kło go przez dom do ogro du,
gdzie pró bo wał za le cać się do jed nej z nich, któ ra tak go ude -
rzy ła, że jak dłu gi padł na zie mię. Ko lej ny na past nik za ata ko -
wał go z wiel ką fu rią, lecz miej sco wy rzeź nik, nie me to dy sta,
po wa lił go tak, jak czy nił to z wo łem. „To – po wia da We sley –
ostu dzi ło je go od wa gę i mo głem spo koj nie do koń czyć mój
wy kład”. Ta kie do świad cze nia to wa rzy szy ły je go licz nym usłu -
gom w la tach 1740 do 1745. Są to je dy nie nie licz ne przy kła dy
z bar dzo wie lu po cząt ko wych do świad czeń We sleya. W póź -
niej szych la tach jed nak, szcze gól nie w sta ro ści, wa run ki bar dzo
się zmie ni ły. W co raz więk szym stop niu oka zy wa no mu naj -
wy ższy sza cu nek, a je go od wie dzi ny sta wa ły się oka zją
do świę to wa nia dla ca łych mia ste czek. W chwi li śmier ci praw -
do po dob nie był naj bar dziej wpły wo wym, sza no wa nym i mi -
ło wa nym czło wie kiem w An glii, Szko cji i Ir lan dii.

(35) Ktoś mógł by po my śleć, że pod ró że i gło sze nie przez We -
sleya prze kra cza ły zdol no ści jed ne go czło wie ka; by ła to jed nak
tyl ko część je go pra cy. Du żo cza su po świę cał dusz pa ster skim wi -
zy tom w cza sie ob je żdża nia swych ob wo dów. Na pi sał wie le ty -
się cy po moc nych i głę bo kich li stów, któ re jesz cze te raz są bu du -
ją ce. Po nad to, do ko nał wiel kie go dzie ła ja ko pi sarz. Dwa dzie ścia
lat przed śmier cią je go dzie ła zo sta ły ze bra ne i wy da ne w trzy -
dzie stu to mach. Póź niej po ja wi ło się jesz cze wie le in nych. Dzien -
nik, Uwa gi na te mat No we go Te sta men tu oraz 4 to my ka zań to je go
naj bar dziej zna ne dzie ła li te rac kie. Pi sał nie tyl ko na te mat re li gii;
był też au to rem do brych pod ręcz ni ków uży wa nych w szko łach
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oraz ksią żki na te mat me dy cy ny, któ ra za je go dni znaj do wa ła się
w czo łów ce dzieł na te mat sztu ki le cze nia dla użyt ku do mo we go,
wy da wa na za je go ży cia oko ło 30 ra zy. Re da go wał rów nież kil ka
cza so pism, a naj lep szym z nich był The Ar mi nian Ma ga zi ne (Ma ga -
zyn Ar mi niań ski), do któ re go wie le pi sał. Wy da wał też coś, co na -
zwał Chrze ści jań ską bi blio te ką ro dzin ną, któ ra obej mo wa ła kil ka set
naj lep szych ksią żek z dzie dzi ny re li gii, mo ral no ści, li te ra tu ry, hi -
sto rii i fi lo zo fii, opra co wa nych na pod sta wie li te rac kich dzieł naj -
lep szych świa to wych pi sa rzy. Oka za ło się to bar dzo owoc ną dzia -
łal no ścią i na praw dę wy kształ ci ło je go zwo len ni ków w stop niu,
w ja kim nie wie lu in nych re li gij nych przy wód ców wy kształ ci ło
swo ich. Za kła dał i roz wi jał spe cjal ne szko ły i ko le gia; zbie rał pie -
nią dze i nad zo ro wał bu do wę se tek ka plic; kie ro wał pra cą i no mi -
no wał swych ka zno dziei; opie ko wał się wszyst ki mi ko ścio ła mi;
or ga ni zo wał i prze pro wa dzał co rocz ne kon fe ren cje swych ka -
zno dziei i wie le cza su po świę cał na do ra dza nie lu dziom, któ rzy
szu ka li je go ra dy w trud no ściach; za kła dał i roz wi jał sie ro ciń ce
oraz do my star ców. Je go dzia łal ność cha ry ta tyw na by ła wie lo -
stron na. Nie wy da wał na sie bie wię cej niż 50 fun tów rocz nie,
a resz tę prze ka zy wał bied nym i po trze bu ją cym, któ rym od da wał
też zy ski ze swych wy daw nictw; w trak cie swe go ży cia roz dał
oko ło 100 000 fun tów z wła snych środ ków (oko ło 500 000 do la -
rów). By wy ko nać wspo mnia ny wy żej ogrom pra cy, rzad ko uda -
wał się na spo czy nek przed 10 wie czo rem, a ka żde go dnia wsta -
wał o 4 ra no. W chwi li je go śmier ci by ło 100 000 człon ków me to -
dy zmu, a oko ło 400 000 uzna wa no za je go zwo len ni ków. Je go ge -
niusz praw do po dob nie naj ja śniej świe cił w nim ja ko or ga ni za to -
rze. Cho ciaż osią gnię te przez nie go re zul ta ty by ły wspól nym
efek tem je go ró żno rod nych dzia łań, pod Bo skim nad zo rem by -
ły przede wszyst kim wy ni kiem je go zdol no ści or ga ni za cyj nych.
Ja ko ge niusz le piej wy pa da w po rów na niu z Na po le onem, któ -
ry miał wła śnie roz po czy nać ka rie rę, gdy We sley koń czył swo ją.

(36) Bra cia zwią za ni z We sley em wspól nie z nim pra co wa -
li i cier pie li w po cząt ko wych la tach je go ru chu. Whi te field,
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nie zrów na ny ora tor, oraz Ka rol We sley, nie do ści gły po eta,
mu sie li zno sić prze śla do wa nia, mo zol nie pra cu jąc u je go bo ku.
In nym z naj wspa nial szych to wa rzy szy We sleya był szla chet ny
Flet cher, pro boszcz w Ma de ley, któ re go zdol ne i ła god ne pió -
ro bro ni ło za sad We sleya jesz cze le piej, niż po tra fił to czy nić
sam We sley. Je go ka zno dzie je pra co wa li i cier pie li w tej sa mej
peł nej sa mo za par cia mi ło ści praw dzi wie uświę co nych. Gro ma -
dzi ły się wo kół nie go rze sze lu dzi, któ rzy tak jak on chlu bi li się
krzy żem i je go zbaw czym dzie łem oraz słu żbą w sa mo za par -
ciu. Ich po gląd na uświę ce nie ja ko sku pia ją ce się na mi ło ści
bez in te re sow nej czy nił ich po dob ny mi w cha rak te rze do Bo ga
oraz pło ną cy mi i świe cą cy mi świa tła mi wśród nie uczci we go
i prze wrot ne go po ko le nia. Efekt tej wspa nia łej de mon stra cji
Pań skie go Du cha był głę bo ki i sze ro ki. Ruch ten oży wił re li gij -
ne ży cie An glii tak, jak nie uczy nił te go ża den in ny wcze śniej
ani po tem. Pod kre śla nie przez nich Bo skiej mi ło ści spra wia ło,
że w na tu ral ny spo sób opo wia da li się za ar mi nia ni zmem – mi -
ło ścią Bo ga do wszyst kich ku zba wie niu, śmier cią Chry stu sa
za wszyst kich ku zba wie niu oraz dzie łem Du cha dla wszyst -
kich ku zba wie niu – ja ko prze ci wień stwem kal wi ni zmu. Na cisk
ten do pro wa dził do roz ła mu wśród me to dy stów, w wy ni ku
cze go nie wiel ka mniej szość na bra ła orien ta cji kal wiń skiej. En -
tu zja stycz na mi łość po zo sta łej więk szo ści da ła im jed nak więk -
szy do stęp do mas lu dzi niż w przy pad ku ich kal wiń skich bra -
ci. Król Grze gorz III, któ ry bar dzo ce nił We sleya, po wie dział
do je go sio strzeń ca, Char le sa We sleya ju nio ra, że Jan i Ka rol
We sley owie, Whi te field i Flet cher do ko na li dla re li gii w An glii
wię cej niż ca ły kler ko ścio ła pań stwo we go. By ło to na praw dę
god ne po dzi wu świa dec two ze stro ny „gło wy” Ko ścio ła An glii
wo bec ru chu, któ rym po gar dza ła więk szość je go kle ru i dla
któ re go pra gnę ła klą twy.

(37) We sley owi za bra kło 4 mie się cy do peł nych 88 lat. Bar dzo
nie wie le osób do ko na ło wię cej niż on. Je go zdro wie nie mal
do koń ca po zo sta wa ło do bre i do pie ro w ostat nich kil ku la tach
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ży cia je go oczy za czę ły słab nąć. Je go ma łżeń stwo by ło bar dzo
nie szczę śli we z po wo du pa skud ne go uspo so bie nia je go żo ny.
Mó wił, że je go ma łżeń skie do świad cze nia po zwa la ją mu współ -
czuć Ijo bo wi i So kra te so wi! Trud no w to uwie rzyć, a jed nak to
praw da, że przy pew nej oka zji je go żo na wlo kła go, nie opie ra -
ją ce go się, po do mu, cią gnąc go za wło sy, aż wy rwa ła je den
z je go ko smy ków; wte dy do do mu wszedł Ka rol We sley i zo ba -
czył tę sce nę, co po ło ży ło kres jej ha nieb ne mu czy no wi. Wzię ła
kil ka z je go li stów i bez ogró dek wsta wi ła do nich ja kieś swo je
in ter pre ta cje, po czym sprze da ła je ga ze cie, któ ra opu bli ko wa -
ła tak spre pa ro wa ne li sty ja ko je go. Po wie lu la tach ode szła
od nie go, lecz jej dzie ci, a je go pa sier bo wie, wzię ły stro nę We -
sleya prze ciw ko wła snej mat ce, ob wi nia jąc ją ja ko ję dzę. Po jej
śmier ci, o któ rej We sley do wie dział się do pie ro po po grze bie, nie
uro nił on ani jed nej łzy; przy jął tę wia do mość bez ja kiej kol wiek
wi docz nej emo cji i nie wzru szo ny kon ty nu ował pra cę. Przed ich
ma łżeń stwem obie ca ła, że w ża den spo sób nie bę dzie prze szka -
dzać je go ob jaz do wej dzia łal no ści; gdy jed nak zmę czy ło ją do -
trzy my wa nie mu to wa rzy stwa i gdy po dłu gich wy sił kach nie
uda ło się jej na kło nić go do po rzu ce nia tej pra cy, sta ła się naj bar -
dziej zło śli wym i opo zy cyj nym wro giem, ja kie go mo żna so bie
wy obra zić. Je go do świad cze nia pod tym wzglę dem w du żym
stop niu by ły po dob ne do do świad czeń na sze go Pa sto ra.

(38) Nie na wi dzo ny przez ję dzę, któ rą wziął so bie za żo nę,
był tym bar dziej ob da rza ny mi ło ścią przez bra ci. W mia rę sta rze -
nia się sta wał się na praw dę czci god ną oso bą. Je go go rą ca ra dość,
nie usta ją ca grzecz ność, peł na sa mo za par cia słu żba oraz świą to -
bli we ży cie wy ro bi ły w nim bar dzo szla chet ne, dys tyn go wa ne
i peł ne życz li wo ści ob li cze i szcze gól nie trud ne do za po mnie nia
oczy. Pew ne go ra zu, ma jąc 87 lat, bar dzo chciał prze mó wić, ale
był tak sła by, że nie był w sta nie stać. Dwóch sług ob jaz do wych
trzy ma ło go pod ra mio na, i w ten spo sób ten dziel ny żoł nierz
Bo ga wy gło sił ka za nie. Efekt te go był bar dzo bu du ją cy dla słu -
cha czy, ro biąc wiel kie wra że nie. Dzie ci ko cha ły go i tłum nie
gro ma dzi ły się wo kół nie go dla je go piesz czot, uśmie chu, za chę -
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ty i bło go sła wień stwa. Nie prze ry wał gło sze nia aż do ostat nie -
go ty go dnia przed śmier cią. Je go ostat nie ka za nie zo sta ło wy gło -
szo ne 23 lu te go. Na stęp ne go dnia na pi sał swój ostat ni list,
do Wil ber for ce’a, wiel kie go orę dow ni ka znie sie nia nie wol nic -
twa, za chę ca jąc go w je go dzie le, któ re We sley roz po czął ja ko je -
den z pierw szych. Sce na przy je go ło żu śmier ci na le ży do naj -
wspa nial szych w hi sto rii. Do sa me go koń ca to wa rzy szy ło mu je -
de na ście od da nych i czu wa ją cych osób, któ rym ten umie ra ją cy
czło wiek przez ca łą noc prze wod ni czył w nie for mal nym ze bra -
niu mo dlitw, wy sła wia nia i oświad czeń, któ re być mo że ni gdy
nie mia ło i ni gdy nie bę dzie mia ło rów ne go so bie i któ re za koń -
czy ło się wraz z je go ostat nim tchnie niem. Bar dzo czę sto po wta -
rzał sło wa: „Naj lep sze ze wszyst kie go jest to, że Bóg jest z na mi”.
Wie lo krot nie prze wod ni czył im w krót kiej mo dli twie i przy łą -
czał się do ich mo dlitw. Wie le ra zy wo łał: „Chwal my Bo ga”,
po czym oni przy łą cza li się z pie śnią chwa ły. Wie lo krot nie, gdy
śmierć za czy na ła zwy cię żać, wo łał: „Bę dę wy chwa lał; bę dę wy -
chwa lał”, nie bę dąc w sta nie po wie dzieć ni cze go wię cej. Wie le
ra zy mó wił: „Mó dl cie się i wy chwa laj cie”, co też to nie wiel kie
gro no czy ni ło, pa da jąc na ko la na. Oko ło 10 ra no w dniu 2 mar -
ca ja ko swe ostat nie sło wo wy po wie dział: „Że gnaj cie”, po czym
po łą czył swe sto py w obec no ści bra ci i umarł, bez ję ku i wes -
tchnie nia. Jo seph Brad ford, od da ny to wa rzysz pod ró ży i po moc -
nik w je go ostat nich la tach, a ta kże wy ra zi ciel opi nii po zo sta łych
dzie się ciu czu wa ją cych, tuż po śmier ci We sleya po wie dział:
„Pod nie ście, o bra my, wierz chy wa sze; pod nie ście się wy, bra -
my wiecz ne, aby wszedł ten dzie dzic chwa ły”. I tak od szedł
z tej zie mi je den z naj lep szych i naj więk szych sług i sy nów Bo -
żych, pe łen lat i do brych uczyn ków.

(39) Na pod sta wie tak wspa nia łej sza far skiej dok try ny jak
uświę ce nie pro wa dzą ce do mi ło ści bez in te re sow nej, Bo skie go
ide ału dla lu du Bo że go, po win ni śmy spo dzie wać się (i wca le się
nie roz cza ru je my), że wo dzo wie z utra cju szy ko ron an ty ty -
picz ne go Asze ra – Ko ścio ła me to dy stycz ne go – ofia ro wa li wspa -
nia łą an ty ty picz ną mi sę, cza szę i ły żkę. Ich mi sa skła da się więc
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z na pra wia nia wszyst kie go, co jest sprzecz ne z peł nym uświę -
ce niem pro wa dzą cym do mi ło ści bez in te re sow nej. Wszyst ko, co
sa mo lub ne i świa to we sta wa ło się obiek tem stro fo wa nia i na pra -
wia nia, ja kie mie li oni do ofia ro wa nia; po dob ny los spo ty kał
wszyst ko to, co grzesz ne, po nie waż grzech, choć przede wszyst -
kim sta no wi wy kro cze nie prze ciw ko mi ło ści obo wiąz ko wej,
z ko niecz no ści jest wy kro cze niem ta kże prze ciw ko mi ło ści bez -
in te re sow nej, gdyż ta dru ga obej mu je tę pierw szą. Ta sza far ska
praw da mię dzy in ny mi tłu ma czy wy jąt ko wo nie świa to we ży -
cie pierw szych me to dy stów. Świa to we roz ryw ki, ta kie jak sport,
wal ki pię ścia rzy, igrzy ska, ha zard, ta niec, przy ję cia po łą czo ne
z grą w kar ty i in ne, uczęsz cza nie do te atru, na wy ści gi itp., by -
ły su ro wo za bro nio ne w me to dy stycz nej dys cy pli nie. Pi sma
an ty ty picz ne go Pa gie la ob fi tu ją w ga nie nie i na pra wia nie ta kie -
go po stę po wa nia. Kto te go nie za prze stał, był wy łą cza ny, po nie -
waż uzna wa no, że je śli bra cia sta ją się świa to wi, ozna cza to
śmierć dla uświę ce nia pro wa dzą ce go do mi ło ści bez in te re sow -
nej, w czym an ty ty picz ny Pa giel nie wąt pli wie miał ra cję. Dla -
te go ata ko wał też wszel kie ak ty ozna cza ją ce po żą da nie ludz kie -
go aplau zu, re pu ta cji, za szczy tów, apro ba ty i chwa ły, z to wa -
rzy szą cą im pom pą, wy staw no ścią i osten ta cją, szcze gól nie je -
śli przy bie ra ło to for mę pra gnie nia po chwa ły czło wie ka dla
czy jejś re li gij no ści. Ży cie dla pró żnej chwa ły i po pu lar no ści by -
ło więc u an ty ty picz ne go Pa gie la za bro nio ne i spo ty ka ło się
z je go bez po śred nią dez apro ba tą, na ga ną i na pra wą. Je śli kto -
kol wiek z me to dy stów po żą dał ty tu łów i in nych ludz kich wy -
ró żnień, an ty ty picz ny Pa giel na pra wiał go. Je śli kto kol wiek za -
czy nał ma rzyć o bo gac twach lub wy so ko ce nio nych sta no wi -
skach i urzę dach, an ty ty picz ny Pa giel nie za wod nie kar cił i na -
pra wiał go. Je śli kto kol wiek za czy nał prze ja wiać nad mier ne
od da nie ziem skim krew nym, na wet z krę gu ro dzi ny, wład -
com, przy ja cio łom, to wa rzy szom lub oj czy ste mu kra jo wi, an ty -
ty picz ny Pa giel na pew no zwra cał się do nich z na pra wą. W ten
sam spo sób trak to wał po żą da nie ludz kiej wie dzy. Ga nił i na pra -
wiał więc świa to wość w ka żdej for mie, w ja kiej ją do strze gał,
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po nie waż sta no wi ła ona po gwał ce nie uświę ce nia, dzia ła ją ce go
po przez mi łość bez in te re sow ną.

(40) Ta ka sa ma po sta wa ce cho wa ła je go dzia ła nia wo bec prze -
ja wów sa mo lub stwa, w od ró żnie niu od świa to wo ści. Kie dy kol -
wiek za uwa żał py chę ob ja wia ją cą się aro gan cją, wy nio sło ścią, po -
gar dą, za ro zu mia ło ścią, apo dyk tycz no ścią lub pew no ścią sie bie –
kar cił i na pra wiał ją ja ko sprzecz ną z mi ło ścią bez in te re sow ną.
Wszel kie uda wa nie, po zo ro wa nie i hi po kry zja nie uni ka ły je go
dez apro ba ty i na pra wy, po nie waż sta ły w sprzecz no ści z praw dzi -
wym uświę ce niem. Z te go sa me go po wo du kar co ne i na pra wia ne
by ło przez nie go wszel kie le ni stwo. Kto kol wiek zdra dzał, że bar -
dziej mi łu je ży cie niż Bo ga, Chry stu sa lub bra ci, był na pra wia ny ja -
ko grze szą cy prze ciw ko mi ło ści bez in te re sow nej. Nad mier ny
gniew, upór, złość, nie prze jed na nie, brak du cha prze ba cze nia, su -
ro wość i twar dość ser ca by ły stro fo wa ne i na pra wia ne przez an ty -
ty picz ne go Pa gie la, ja ko sprzecz ne z Bo ską mi ło ścią. W praw dzi -
wym świe tle by ło przed sta wia ne przez nie go tchó rzo stwo, szcze -
gól nie w ob li czu ata ków na praw dę. To sa mo spo ty ka ło z je go stro -
ny nad mier ne ule ga nie ape ty to wi, za rów no w od nie sie niu do je -
dze nia, jak i pi cia. Ta kie sa mo sta no wi sko zaj mo wał wo bec grze chu
w je go wszyst kich for mach, któ rych nie ma po trze by tu taj po wta -
rzać, po nie waż zo sta ły opi sa ne przy oka zji an ty ty picz ne go Abi da -
na. To wła śnie uży wa nie tej czę ści je go urzę du, któ ry wy ma gał
od nie go na pra wia nia wszyst kich rze czy, szcze gól nie tych grzesz -
nych, prze ciw nych je go sza far skiej praw dzie, uczy ni ło go tak sku -
tecz nym w do pro wa dza niu wie lu do „ław ki pła czu” [okre śle nie to
na wią zu je do zwy cza ju zaj mo wa nia przez grzesz ni ków w cza sie
na bo żeń stwa wy zna czo nych miejsc, do któ rych ka zno dzie ja zwra -
cał się w szcze gól ny spo sób, w ce lu wzbu dze nia w nich ża lu
za grzech – przy pis tł.] i „na wró ce nia”. We wła ści wy spo sób ofia ro -
wał więc oczy wi ście swą mi sę, dla na pra wy wie lu.

(41) Ofia ro wał też swo ją cza szę – na uki oba la ją ce wszyst kie in -
ne, prze ciw ne je go sza far skiej dok try nie. W nad mier nym pod kre -
śla niu swej sza far skiej praw dy w za ry sie po ka zu ją cym w peł ni
uświę co nych ja ko bez grzesz nych był sła by i w spo rach spo ty ka -
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ła go oczy wi sta po ra żka. Jed nak w kon flik tach na te mat re al no ści
dru gie go eta pu ła ski – uświę ce nia, ja ko cał ko wi cie ró żne go
od uspra wie dli wie nia i wy cho dzą ce go po za nie, któ re go pod sta -
wą jest mi łość bez in te re sow na – sku tecz nie od pie rał i oba lał wszel -
kie ata ki. Na pod sta wie od ręb ne go i ró żne go uży wa nia w Bi blii
słów uspra wie dli wie nie oraz uświę ce nie do wo dził, iż sło wa te nie
ozna cza ją te go sa me go, jak utrzy my wa li nie któ rzy. Wy ka zy wał to
ta kże na pod sta wie fak tu, że to pierw sze na stę pu je tyl ko przez
wia rę, na to miast to dru gie – przez wia rę i do bre uczyn ki. Do wo -
dził te go na pod sta wie kon tra stu mię dzy ty mi dwo ma do świad -
cze nia mi z Rzym. 5:1,2. Wy ka zy wał to na pod sta wie fak tu, że
uspra wie dli wie nie jest na tych mia sto wym dzie łem Bo ga dla nas,
a uświę ce nie, po roz po czę ciu się, jest dzie łem Bo ga w nas, trwa -
ją cym ca łe ży cie. Ar gu men to wał, że to pierw sze jest jed ną z pod -
sta wo wych spraw dla chrze ści ja ni na, na to miast to dru gie do ty czy
do sko na ło ści chrze ści ja ni na, jak po ka zu je Żyd. 6:1,2. Do wo dził, że
uspra wie dli wie nie usu wa po tę pie nie i moc grze chu, na to miast
uświę ce nie do ty czy ofia ro wa nia czło wie czeń stwa oraz do sko na -
ło ści no we go stwo rze nia; że to pierw sze da je po kój z Bo giem,
a to dru gie – po kój Bo ży; że to pierw sze ozna cza wy rze cze nie się
grze chu i pra we po stę po wa nie, a to dru gie – wy rze cze nie się sie -
bie i świa ta oraz sta nie się pod ka żdym wzglę dem ta kim, jak Chry -
stus. Te wy raź ne ró żni ce po zwa la ły mu oba lać wszel kie ar gu -
men ty łą czą ce te dwa ak ty, a póź niej dwa sta ny, w je den. Z dru -
giej stro ny do wo dził, że mi łość bez in te re sow na jest pod sta wą
uświę ce nia, po nie waż jest ła ską ko niecz ną, wszech ogar nia ją cą,
nie prze mi ja ją cą i naj więk szą (1 Kor. 13:1-13); po nie waż jej osią -
gnię cie jest ce lem ca łe go po stę po wa nia Bo ga z na mi i po nie waż jej
opar ciem są po zo sta łe wiel kie ła ski (1 Tym. 1:5); po nie waż świad -
czy ona o na szym spło dze niu z Du cha (Rzym. 5:5; 1 Ja na 4:7), o po -
sia da niu przez nas ży cia (1 Ja na 3:14), o na szym sy no stwie u Bo -
ga (1 Ja na 4:7) oraz o na szej do sko na ło ści cha rak te ru (1 Ja na 2:5;
4:12), gdy już zo sta nie w nas skry sta li zo wa na (Fi lip. 3:13-16; 1 Pio -
tra 5:10). W ten spo sób, po mi mo wszyst kich prze ciw ni ków, był
w sta nie obro nić swą sza far ską praw dę, oba la jąc wszel kie ata ki po -
dej mo wa ne prze ciw ko niej.
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(42) An ty ty picz ny Pa giel ofia ro wał swo ją ły żkę – na uki etycz -
ne, wy cho wy wa nie w spra wie dli wo ści. Pod tym wzglę dem miał
do przed sta wie nia naj pięk niej sze ze wszyst kich na uk etycz nych,
na wet bar dziej prze ni ka ją ce niż w przy pad ku bap ty stów, u któ -
rych ele ment mi ło ści bez in te re sow nej był skie ro wa ny wo bec Bo -
ga w jej wcze śniej szych eta pach. Naj więk szą ze wszyst kich łask
jest bo wiem wszech ogar nia ją ca mi łość (1 Kor. 13:13). Na wo ły wał
więc, by oka zy wać ją Bo gu, Chry stu so wi, świę tym, uspra wie dli -
wio nym i grzesz ni kom – bez wzglę du na to, czy ich sto su nek jest
przy ja zny czy wro gi. Po ka zy wał, jak bu dzi ona ra dość (Ps. 5:12);
jest udzie la na w od po wie dzi na mo dli twę (Ps. 116:1); pro wa dzi
do znie na wi dze nia grze chu i prak ty ko wa nia po słu szeń stwa (Ps.
97:10; 1 Ja na 5:2); do da je od wa gi i usu wa strach (1 Ja na 4:17,18);
spro wa dza Bo ską apro ba tę, sta łą opie kę, mi ło sier dzie, wy ba wie -
nie i ochro nę (5 Moj. 7:9; 1 Kor. 8:3; Ps. 145:20; 91:14; 2 Moj. 20:6);
spra wia, że wszyst kie rze czy dzia ła ją dla do bra jej po sia da czy
(Rzym. 8:28); jest wła ści wym ce lem mo dlitw (2 Tes. 3:5); i zy sku -
je szcze gól ną mi łość Bo ga i Chry stu sa (Ja na 14:21,23; 16:27). Za chę -
cał do niej, po wo łu jąc się na przy kła dy jej dzia ła nia w Jó ze fie
z Ary ma tei (Mat. 27:57-60); w po ku tu ją cej ko bie cie (Łuk. 7:47);
w nie wia stach pod krzy żem (Łuk. 23:28); w To ma szu (Ja na 11:16);
w Ma rii Mag da le nie (Ja na 20:11); w Pio trze, Ja nie i Paw le (Ja -
na 21:15-17; Dz.Ap. 21:13). Za le cał ją swym słu cha czom, po nie waż
jest z Bo ga (1 Ja na 4:7); po nie waż zo sta ła przy ka za na przez Bo ga
i Chry stu sa (1 Ja na 4:7; Ja na 13:34; 15:12); uczy o niej Bóg (1 Tes.
4:9); dzia ła przez nią wia ra (Gal. 5:6); jest owo cem Du cha (Gal.
5:22); oczysz cza ser ce (1 Pio tra 1:22); przy stoi świę tym (Kol. 3:14);
po win na być po mna ża na i roz wi ja na (Fi lip. 1:9; Żyd. 13:1); po win -
no się za chę cać do niej in nych (Żyd. 10:24); po win na być żar li wa
(1 Pio tra 4:8); wszyst kie rze czy po win ny być czy nio ne przez nią
(1 Kor. 16:14). Po da jąc te na uki wy cho wu ją ce, na po mi na ją ce i za -
chę ca ją ce, an ty ty picz ny Pa giel ofia ro wał oczy wi ście swo ją ły żkę,
któ ra by ła bar dzo cen na. Je go na uki wy cho wu ją ce pod tym wzglę -
dem wszyst kim nam po win ny przy nieść za mie rzo ne przez Bo ga
do bro, co na pew no uczy nią, je śli od po wied nio się im pod da my.
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(43) Te raz roz wa ży my ofia ry księ cia Naf ta lie go, ostat nie go
po ko le nia po pół noc nej stro nie przy byt ku. Naf ta li był dru gim
sy nem słu żą cej Ra che li, Bil hy. Imię to zna czy wal czą cy i zo sta -
ło da ne przez Ra che lę dru gie mu sy no wi Bil hy z po wo du wiel -
kiej wal ki, ja ką to czy ła ze swo ją sio strą Leą, a ta kże z po wo du
od nie sio ne go zwy cię stwa (1 Moj. 30:8). Naf ta li re pre zen tu je
uni ta rian -uni wer sa li stów. Być mo że le piej by ło by uży wać dla
tej zło żo nej na zwy po je dyn cze go czło nu uni ta ria nie, po nie waż
wszy scy uni wer sa li ści z sek ty o tej na zwie są uni ta ria na mi,
choć nie wszy scy uni ta ria nie są uni wer sa li sta mi czy człon ka mi
sek ty o tej na zwie. Z te go punk tu wi dze nia sek ta uni wer sa li -
stów po win na być trak to wa na ja ko sek ta de no mi na cji uni ta -
rian. W tym roz dzia le bę dzie my za tem uży wać na zwy uni ta -
ria nie w od nie sie niu do oby dwu za uwa ża jąc, że – po dob nie
do kon gre ga cjo na li stów z ich za sa dą rzą du w Ko ście le – uni -
ta ria nie zdo ła li prze ko nać wie lu du chow nych i lu dzi świec kich
in nych de no mi na cji o słusz no ści swej sza far skiej dok try ny.
Ty picz ne imię Naf ta li do brze pa su je ja ko an ty typ Naf ta lie go
i je go po ko le nia, po nie waż uni ta ria nie mu sie li bar dzo wal czyć
w dok try nal nych spo rach z przed sta wi cie la mi in nych de no mi -
na cji. Nie po sia da jąc peł ni praw dy na te mat swej sza far skiej
dok try ny i dok tryn z nią zwią za nych, nie są po ka za ni przez
dziec ko Ra che li – typ prawd wy bor czych i ich sług. W od no -
śnych na ukach by li jed nak bli scy praw dy i dla te go są od po -
wied nio po ka za ni ja ko dziec ko an ty ty picz nej Bil hy, słu żą cej
an ty ty picz nej Ra che li. Uni ta ria nie są tak bar dzo po gar dza ni
i wy łą cza ni przez „or to dok sję”, że nie są uwa ża ni za pro te stan -
tów, i stąd „wal czą cy”. 

(44) Ksią żę Naf ta lie go na zy wał się Achi ra, syn Ena na. Sło wo
Achi ra jest zło że niem skła da ją cym się z Ach oraz ra, przy czym
li te ra i po ja wia się mię dzy ni mi dla eu fo nii. Ach zna czy brat, a ra
– nie go dzi wość, zło. Imię to zna czy więc brat nie go dzi wo ści, zła.
Na zwa ta przede wszyst kim ozna cza w ty pie wo dzów z utra -
cju szy ko ron Ko ścio ła uni ta rian z punk tu wi dze nia tzw. „or to -
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dok syj nych” opo nen tów teo lo gicz nych, któ rzy uwa ża ją ich
za naj gor szych z he re ty ków, a więk szość nie uwa ża ich na wet
za chrze ści jan, gdyż uni ta ria nie od rzu ca ją trój cę, nie śmier tel -
ność czło wie ka i wiecz ne mę ki. Dla tych, któ rzy te trzy na uki
uwa ża ją za pod sta wo we praw dy Bi blii, jak czy nią to tzw. „or -
to dok si”, wo dzo wie uni ta rian na tu ral nie są bar dzo źli. Dla
dzie ci an ty ty picz nej Ra che li spra wa wy glą da jed nak zde cy -
do wa nie ina czej. Z dru giej stro ny, nie któ rzy z tych wo dzów
rze czy wi ście po pa dli w znacz ny błąd, od rzu ca jąc okup ja ko
rów no wa żną ce nę, czy nią cą za dość spra wie dli wo ści i utrzy mu -
jąc, że po jed na nie nie ozna cza, iż Bóg, przez za słu gę Chry stu -
sa, mu si być do pro wa dzo ny do sta nu za do wo le nia z czło wie -
ka oraz że Bóg nie trzy ma czło wie ka na dy stans w wy ni ku
nie za do wo le nia z je go grze chu, lecz że z po wo du grze chu to
czło wiek jest nie za do wo lo ny z Bo ga, a po jed na nie ozna cza je -
dy nie do pro wa dze nie czło wie ka do sta nu za do wo le nia z Bo -
ga, cze go – jak twier dzą – Je zus po dej mu je się do ko nać w czło -
wie ku. W rze czy wi sto ści praw da na te mat po jed na nia obej mu -
je oby dwa te po ję cia. Ja kże jed no stron ny i krań co wy jest prze -
cięt ny re li gij ny czło wiek: „or to dok si” kła dli na cisk na jed ną
stro nę po jed na nia, a uni ta ria nie – na dru gą, przy czym ka żda
stro na wal czy ła z tą dru gą ja ko błą dzą cą, pod czas gdy ka żda
z nich po sia da ła praw dę, któ rej bra ko wa ło tej dru giej! Imię
Enan zna czy źró dla ny, jak fon tan na i jest przy miot ni kiem od sło -
wa ay an zna czą ce go źró dło, fon tan na, stud nia. Jest to praw do po -
dob nie ty pem my śli, że od rzu ca nie przez nich trzech głów nych
na uk de no mi na cji „or to dok syj nych” wska zu je na te na uki ja -
ko na źró dło tzw. na uk or to dok syj nych.

(45) Czło wie kiem, któ ry ja ko pierw szy, na po cząt ku dru giej
po ło wy XVI wie ku, wy pa czył w sek tę ruch Ma lucz kie go Stad -
ka na te mat jed no ści Bo ga mi ło ści, był Fau stus (nie La elius) So -
cyn. Był on sio strzeń cem La eliu sa, od któ re go prze jął na tchnie -
nie re li gij ne go ży cia i wie rzeń. La elius So cyn był głów nym po -
moc ni kiem Mi cha ła Ser we ta, człon ka an ty ty picz ne go Ja ku ba,
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któ ry roz po czął ruch Ma lucz kie go Stad ka na te mat jed no ści Bo -
ga mi ło ści. Fau stus, jak wcze śniej je go wuj, z po wo du swej
wia ry mu siał ucie kać przed okru cień stwa mi wło skiej in kwi zy -
cji. Naj pierw udał się do Szwaj ca rii, a stam tąd do Pol ski, gdzie
zna lazł chęt nych słu cha czy i zdo był wie lu zwo len ni ków. Nie -
ba wem prze śla do wa nia ze stro ny ka to li ków i kal wi ni stów do -
ko na ły jed nak spu sto sze nia wśród pol skich uni ta rian, po czym
na stą pi ło stop nio wo ich tłu mie nie, któ re do bie gło koń ca oko -
ło po ło wy XVII wie ku. Mniej wię cej w tym sa mym cza sie uni -
ta ria nizm kwitł na Wę grzech i osta tecz nie prze trwał prze śla do -
wa nia. Głów nym przy wód cą wę gier skich uni wer sa li stów był
Fran ci scus Da vi dis – zdol ny i sku tecz ny re for ma tor, któ ry stał
się mę czen ni kiem. Na stęp ny zna czą cy ruch uni ta rian po wstał
w An glii i dla swej sza far skiej dok try ny zdo był nie któ rych
z naj zdol niej szych lu dzi XVII i XVIII wie ku, z któ rych więk -
szość po zo sta ła jed nak w Ko ście le An glii lub wśród dy sy den -
tów. Spo ra licz ba bap ty stycz nych i pre zbi te riań skich ko ścio łów
i du chow nych przy łą czy ła się do an giel skich uni ta rian. Czo ło -
wym an giel skim uni ta ria ni nem był wy bit ny na uko wiec, pu bli -
cy sta i teo log, dr Prie stly. Głów ny mi przy wód ca mi ame ry kań -
skich uni ta rian by li Wil liam E.Chan ning, An drew Nor ton i Ezra
Ab bott. Pierw szy był bar dzo zdol nym ka zno dzie ją i pi sa rzem;
dru gi i trze ci to pro fe so ro wie Uni wer sy te tu w Ha rvar dzie,
o uzna nym na ca łym świe cie do rob ku na uko wym.

(46) Jak su ge ru je imię Naf ta li, ci uni ta riań scy wo dzo wie
mu sie li pro wa dzić wie le spo rów i zno sić zna czą cą po gar dę ze
stro ny swych „or to dok syj nych” opo nen tów. Bar dzo du ża
część ak tyw no ści So cy na by ła po świę co na po le mi ce, a je go pi -
sma prze ra sta ły „or to dok sów” w te ma cie sza far skiej dok try -
ny Naf ta lie go, ludz kiej nie śmier tel no ści i wiecz nych mąk.
Ksią żka Nor to na Po da nie po wo dów wie rzeń uni ta rian uwa ża -
na jest za szcze gól nie moc ną roz pra wę. Do kład ne ana li zy bi -
blij nych tek stów w ory gi na le, do ty czą ce ich sza far skiej dok -
try ny, pió ra Ezry Ab bot ta, z po wo du je go dro bia zgo wo ści



424 Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego

i do kład ne go przy go to wa nia na uko we go uczy ni ły je go pu bli -
ka cje na te mat tych tek stów praw dzi wą kla sy ką. Cho ciaż
przy wód cy uni ta rian by li po gar dza ni, z po wo du na ci sku, ja -
ki kła dli na mi łość do Bo ga i czło wie ka, w swych po le mi kach
by li bar dzo grzecz ni i ła god ni. By ło to praw dą do ta kie go
stop nia, że w kon tra ście do szorst ko ści swych zwy kłych „or -
to dok syj nych” opo nen tów by li bar dzo uj mu ją cy. Uczo ny
i sza no wa ny ar cy bi skup Til lot son z Ko ścio ła an gli kań skie go
po wie dział o nich: „By od dać słusz ność pi sa rzom po tam tej
stro nie, mu szę przy znać, że z re gu ły są oni wzo rem uczci we -
go spo so bu pro wa dze nia dys ku sji i de bat w spra wach re li gii,
bez unie sień czy nie przy zwo itych uwag pod ad re sem opo -
nen tów. Zwy kle do wo dzą swo ich ra cji ze spo ko jem i po wa -
gą, bez na mięt no ści i wy bu cho wo ści, jak przy stoi do nio słej
i po wa żnej dys ku sji; naj czę ściej ich ar gu men ta cja jest ści sła
i kla row na, na ce cho wa na nie zwy kłą ostro żno ścią i roz wa gą,
a ta kże zręcz no ścią i przy zwo ito ścią, a jed no cze śnie od po -
wied nią by stro ścią i wni kli wo ścią oraz wiel ką de li kat no ścią
i nie licz ny mi moc ny mi sło wa mi; za le ty te na le ży po chwa lać
wszę dzie tam, gdzie wy stę pu ją, na wet u prze ciw ni ka; są one
god ne na śla do wa nia przez nas”. Da lej stwier dza, że w po rów -
na niu z ni mi więk szość po le mi stów to nie do łę gi i par ta cze; że
nie bra ko wa ło im lo gi ki, by stro ści i wy czu cia, ale bra ko wa ło
do brej spra wy. Jest to zna czą cy kom ple ment z ust teo lo gicz -
ne go opo nen ta, ja kim był ar cy bi skup Til lot son.

(47) U więk szo ści przy wód ców uni ta rian za wsze obec ny
był duch po krew ny wy ższe mu kry ty cy zmo wi. Wie lu z nich
od rzu ca pre eg zy sten cję na sze go Pa na ja ko oso by; wie lu za -
prze cza Je go na ro dze niu się z dzie wi cy utrzy mu jąc, że Je go oj -
cem był Jó zef lub ja kiś in ny mę żczy zna. Wy da je się, że wszy -
scy oni od rzu ca ją okup ja ko rów no wa żną ce nę dla wy ku pie -
nia ro dza ju ludz kie go. Mó wi li śmy już, że za prze cza ją ko niecz -
no ści za spo ko je nia spra wie dli wo ści przez rów no wa żną ce nę.
Ich sto su nek do Pi sma Świę te go ta kże jest ty po wy dla nie wia -
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ry. Więk szość z nich za prze cza, że Bi blia jest nie omyl na i w peł -
ni na tchnio na utrzy mu jąc, że cho ciaż nie jest Bo skim ob ja wie -
niem, za wie ra Bo skie ob ja wie nie, a ro zum czło wie ka mu si zde -
cy do wać, co w niej jest ob ja wie niem, a co nie. Sprze ci wia jąc się
kal wiń skie mu błę do wi o zu peł nej de pra wa cji czło wie ka, po pa -
dli w prze ciw ną krań co wość i za prze cza ją na tu ral ne mu umy -
sło we mu, mo ral ne mu i re li gij ne mu ze psu ciu czło wie ka twier -
dząc, że jest on z na tu ry esen cją do bro ci, tyl ko nie roz wi nię tą.
Nie dzi wi więc, że w sto sun ku do Bi blii nie mal wszy scy uni ta -
ria nie są wy ższy mi kry ty ka mi, a w sto sun ku do na sze go Pa -
na Je zu sa – mo der ni sta mi. Pod kre śla nie przez nich mi ło ści
w Bo gu skła nia ło ich jed nak do pod kre śla nia mi ło ści do czło -
wie ka; z te go po wo du są bar dzo chęt ni do szla chet nych i wspa -
nia ło myśl nych dzia łań. By ło więc wśród nich wie lu fi lan tro -
pów, ak tyw nych we wszel kie go ro dza ju dzia ła niach re for ma -
tor skich oraz hoj nych ofia ro daw ców dla ka żdej hu ma ni tar nej
spra wy. Tak po wszech ne po gar dza nie ni mi przez „or to dok -
sów” utrud nia ło im ode gra nie bar dziej zna czą cej ro li w ogól -
nych ru chach chrze ści jań stwa, w któ rych wy stę po wa li.

(48) Nie ma żad nej trud no ści z usta le niem sza far skiej dok -
try ny uni ta rian, gdyż su ge ru je ją ich na zwa. Wią że się ona
oczy wi ście z jed no ścią Bo ga i mo żna ją wy ra zić na stę pu ją co:
Bóg jest jed ną naj wy ższą Oso bą, któ rej głów nym przy mio tem
jest mi łość. Mo gli by ją oni też wy ra zić na stę pu ją co: Bóg jest jed -
ną naj wy ższą Isto tą, któ rej głów nym przy mio tem jest mi łość.
Po nie waż ko ściół no mi nal ny ba wi się w ho kus -po kus sło wem
isto ta twier dząc, że Bóg jest jed nym w isto cie, lecz trze ma
w oso bie, by unik nąć nie po ro zu mie nia, wo lą oni uży wać w tej
de fi ni cji ter mi nu oso ba za miast isto ta. Uni ta ria nie za prze cza ją
więc, że Je zus jest Bo giem czy czę ścią Bo ga. Za prze cza ją rów -
nież, że Duch Świę ty jest oso bą i Bo giem. We dług nich Bóg jest
jed ną, a nie zło żo ną jed nost ką. We dług nich ta jed na Bo ska
Oso ba jest naj wy ższą Isto tą, któ rej naj wy ższym przy mio tem
nie jest mą drość, moc czy spra wie dli wość, lecz mi łość. Ta ce cha
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Bo ga, pod kre śla na przez nich bar dziej niż ja ka kol wiek in na do -
wo dzi, że słusz nie znaj du ją się oni po pół noc nej stro nie an ty -
ty picz ne go Przy byt ku. Nie któ rzy z nich tak jed no stron nie pod -
kre śla ją mi łość ja ko przy miot Bo skie go cha rak te ru, że uczą, iż
zba wi On wszyst kie isto ty – lu dzi i dia błów, a na wet sa me go
sza ta na. Słusz nie ar gu men tu ją, że Bóg mi ło ści nie tor tu ro wał -
by przez wie ki żad nej isto ty. Tych z nich, któ rzy nie sta li się
uni wer sa li sta mi, do pro wa dzi ło to do za prze cze nia, że du sza
jest nie znisz czal na, a wszy scy oni od rzu ca ją wiecz ne mę ki. Ta -
cy wśród nich uczą więc, że w przy szłej pró bie, w któ rą wszy -
scy oni wie rzą, uni ce stwie ni zo sta ną ci, któ rzy się nie na pra wią.
Przy szła pró ba dla wszyst kich nie ma miej sca w Ty siąc le ciu, jak
uczy Bi blia, lecz w cza sie sta nu śmier ci, któ ry uwa ża ją za świa -
do my, lecz nie trwa ją cy wiecz nie ani w przy pad ku do brych, ani
złych. Ich dok try na na te mat du szy nie by ła więc czy sta.

(49) Zna mien ne jest to, że uni ta ria nizm jest pro te stem prze -
ciw ko trzem naj star szym i naj bar dziej pod sta wo wym błę dom
ko ścio ła no mi nal ne go – try ni ta ry zmo wi, ludz kiej nie śmier tel -
no ści i wiecz nym mę kom. Błę dy te po wsta ły w smyr neń skim
okre sie Ko ścio ła (70-313 r.). Oso bą od po wie dzial ną za wpro wa -
dze nie błę du o nie znisz czal no ści du szy i wiecz nych mę kach
był Ju styn Mę czen nik, któ ry zmarł oko ło 150 ro ku n.e. Za nim
na wró cił się na chrze ści jań stwo, był fi lo zo fem pla toń skim, a ja -
ko chrze ści ja nin w dal szym cią gu trzy mał się po glą du Pla to -
na na te mat du szy. Roz po czął on dzie ło łą cze nia chrze ści jań -
skiej dok try ny i grec kiej fi lo zo fii. To ta kże on roz po czął na ukę
o de ifi ka cji Chry stu sa w ta ki spo sób, że dał po czą tek pierw -
szym ten den cjom my ślo wym w kie run ku dok try ny, któ ra
w na stęp nych dwóch wie kach stop nio wo roz wi nę ła się w teo -
rię Bo ga -czło wie ka, ja ko pod sta wy try ni ta ry zmu. Cho ciaż był
jed nym z pierw szych apo lo ge tów II wie ku, je go fi lo zo fia –
świec ka mą drość – jest od po wie dzial na za wie le dok try nal ne -
go zła. Je go dwie apo lo gie są jed nak bar dzo przy dat ne ja ko do -
wód, że na po cząt ku II wie ku w po wszech nym uży ciu wśród
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chrze ści jan by ły wszyst kie czte ry Ewan ge lie, po nie waż Jan na -
pi sał swo ją pod ko niec I wie ku. Gdy przy po mni my so bie ich
zwią zek z an ty ty picz ną Ra che lą, wca le nie po win no dzi wić
nas, że to wła śnie uni ta ria nie usu nę li pierw sze i pod sta wo we
błę dy ko ścio ła no mi nal ne go. Ich sza far ska dok try na w lo gicz -
ny spo sób pro wa dzi ła do od rzu ce nia i oba le nia tych trzech
pierw szych – pod sta wo wych – błę dów ko ścio ła no mi nal ne go.
Słusz nie na zy wa my je pod sta wo wy mi błę da mi ko ścio ła no mi -
nal ne go, po nie waż więk szość je go błę dów dok try nal nych
i wie le z je go błę dów prak tycz nych z nich wy ni ka lub jest
przez nie pod trzy my wa na, tak jak wszyst kie praw dzi we dok -
try ny wy pły wa ją z oku pu – pia sty ko ła ob ja wie nia – i są przez
nie go pod trzy my wa ne. 

(50) Człon kiem an ty ty picz ne go Ja ku ba, uży tym przez Bo -
ga do roz po czę cia ru chu Ma lucz kie go Stad ka, wy pa czo ne go
przez wo dzów z utra cju szy ko ron w Ko ściół uni ta rian, był Mi -
chał Ser wet, któ ry uro dził się w miej sco wo ści Tu de la, w Hisz -
pa nii, w ro ku 1511, a zmarł na sto sie w Ge ne wie w ro ku 1553.
Bar dzo nie wie le wia do mo o je go wcze snych la tach. Je go oj ciec
po słał go do Tu lu zy na stu dia praw ni cze, gdzie w ro ku 1528
roz po czął ba da nie Bi blii. Mię dzy ro kiem 1525 a 1530 zna lazł on
pro tek to ra w oso bie Ju ana de Qu in ta ny, fran cisz kań skie go za -
kon ni ka. Gdy w ro ku 1530 ten dru gi awan so wał do sta no wi ska
spo wied ni ka Ka ro la V, ce sa rza Nie miec i kró la Hisz pa nii, Ser -
wet to wa rzy szył mu ja ko dwo rza nin. Był świad kiem ko ro na -
cji Ka ro la w Bo lo nii, we Wło szech, w lu tym 1530; te go sa me go
ro ku uczest ni czył w zgro ma dze niu usta wo daw czym w Au gs -
bur gu, gdzie od czy ta no Wy zna nie Au gs bur skie, i praw do po -
dob nie od wie dził Lu tra w Co bur gu, mie ście po ło żo nym naj bli -
żej ce sa rza, do któ re go Lu ter – ja ko oso ba wy ję ta spod pra wa
i eks ko mu ni ko wa na – od wa żył się zbli żyć, do ra dza jąc pro te -
stanc kim ksią żę tom i teo lo gom w Au gs bur gu. Uwiel bie nie dla
pa pie ża, któ re go Ser wet był świad kiem w Bo lo nii w ro ku 1530,
da ło po czą tek je go an ty pa pie skiej po sta wie. Roz stał się z Qu -
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in ta ną, od wie dza jąc ko lej no Lyon we Fran cji oraz Ge ne wę
w Szwaj ca rii. Z Ge ne wy udał się do Ba zy lei, by od wie dzić
Oeco lam pa diu sa, a stam tąd po je chał do Strass bur ga, by na ra -
dzić się z Bu ce rem i Ca pi to. Je go pierw sza pu bli ka cja, wy da -
na w ro ku 1531, no si ła ty tuł Na te mat błę dów trój cy. Tą ksią żką
roz po czął ruch Ma lucz kie go Stad ka, bę dą cy an ty ty pem spło -
dze nia Naf ta lie go przez Ja ku ba. W chwi li wy da nia tej ksią żki
miał za le d wie 20 lat. Bio rąc pod uwa gę je go wiek oraz cza sy,
ksią żka ta by ła na praw dę nie zwy kła. Spo sób po trak to wa nia te -
ma tu był po wa żny i ory gi nal ny oraz do wo dził, że lek tu ra przy -
go to waw cza by ła bar dzo roz le gła. Te ma ty ka by ła tak nie zwy -
kła i lo gicz na, że naj zdol niej si my śli cie le ów cze snych cza sów
by li zmu sze ni do kład nie się jej przyj rzeć, bar dzo sta ra jąc się
spro stać je go ar gu men ta cji. Me lanch ton po wie dział o tej ksią -
żce: „Du żo czy tam Ser we ta”. Qu in ta na, je go po przed ni me ce -
nas, mó wił o nim ja ko o bar dzo wiel kim ge niu szu i so fi ście
stwier dza jąc, że opi nie nie wąt pli wie na le ża ły do Ser we ta, lecz
– jak są dził – ksią żka by ła zbyt do brze na pi sa na, by być je go au -
tor stwa. W ro ku 1532 Ser wet przed sta wił po pra wio ną pre zen -
ta cją swych po glą dów w for mie dia lo gu. Pi sa nie prze ciw ko
trój cy by ło w tam tych cza sach nie zmier nie nie bez piecz ne i dla
wła sne go bez pie czeń stwa Ser wet mu siał ucie kać z Nie miec
do Fran cji, gdzie był ma ło zna ny.

(51) Na stęp nie, w ro ku 1535, Ser wet po ja wił się w Lyonie,
we Fran cji, uży wa jąc ja ko swe go na zwi ska nie Ser wet, lecz
Vil la no va nus, wy pro wa dza jąc je od na zwy ro dzin nej miej sco -
wo ści swe go oj ca. Uży wał te go na zwi ska aż do chwi li aresz to -
wa nia w Ge ne wie, w ro ku 1553. W Lyonie zaj mo wał się re da -
go wa niem na uko wych dzieł dla fir my Trech sel. Zna lazł tu taj
ko lej ne go pro tek to ra, dra Cham pie ra. Zwią zek z Cham pie rem
skło nił go do de cy zji o stu dio wa niu me dy cy ny. W tym ce lu jeź -
dził do Pa ry ża (1536), gdzie stu dio wał pod kie run kiem naj -
zdol niej szych pro fe so rów me dy cy ny. W ro ku 1536 spo tkał tam
Kal wi na, któ ry w po śpie chu skła dał ostat nią wi zy tę w Pa ry żu,
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po nie waż je go pro te stan tyzm zbyt nie bez piecz nym czy nił dla
nie go dal sze po zo sta wa nie we Fran cji. Kal win usi ło wał, uży -
wa jąc je go wła sne go wy ra że nia, wy pro wa dzić Ser we ta z błę -
du co do trój cy. W tym ce lu we zwał go na dys ku sję. Oba wa, że
zo sta nie wy da ny wła dzom przez Kal wi na ja ko he re tyk skło ni -
ła jed nak Ser we ta do nie sta wie nia się na miej scu tej de ba ty.
Ser wet zo stał asy sten tem swe go głów ne go pro fe so ra, któ ry
wy so ko oce niał je go wie dzę oraz bie głość w do ko ny wa niu dy -
sek cji mó wiąc, że swo ją wie dzą nie ustę po wał ni ko mu z naj -
więk szych au to ry te tów me dycz nych. Ukoń czył na uki hu ma -
ni stycz ne i me dy cy nę, opu bli ko wał 6 wy kła dów na te mat sy -
ro pów, wy kła dał na uni wer sy te cie na te mat geo me trii i astro -
lo gii. Za te wy kła dy zo stał po zwa ny do są du przez wy dział me -
dy cy ny. W ro ku 1538 prze by wał na uni wer sy te cie w Lo uva in,
ja ko stu dent. Przed mio tem je go stu diów by ła tam teo lo gia i ję -
zyk he braj ski. Na stęp nie, przez krót ki czas, prak ty ko wał me -
dy cy nę w Awi nio nie, we Fran cji, i przez nie co dłu ższy czas
w Char lieu. We wrze śniu 1540 ro ku ja ko stu dent za pi sał się
do szko ły me dycz nej w Mont pel lier w ce lu dal sze go roz wi ja -
nia swych za wo do wych stu diów. By zi lu stro wać bie głość, ja -
ką osią gnął w za wo dzie me dycz nym, na le ży pod kre ślić, że
od krył on fakt ma łe go obie gu krwi – prze pły wu krwi z pra wej
do le wej ko mo ry ser ca przez płu ca po przez tęt ni ce i ży łę płuc -
ną oraz jej dal szy prze pływ z le wej ko mo ry ser ca do tęt nic
cia ła. Te dwa fak ty mia ły pod sta wo we zna cze nie dla od kry cia
przez Ha rveya, nie mal 100 lat póź niej, ca łe go obie gu krwi.

(52) Gdy wy kła dał w Pa ry żu, jed nym z je go stu den tów był
Pier re Paul mier, któ ry od ro ku 1528 zo stał ar cy bi sku pem Vien -
ne, we Fran cji. W ro ku 1541 za pro sił on Ser we ta do Vien ne ja -
ko swe go pry wat ne go le ka rza, któ rym po zo sta wał od ro ku
1541 do 1553. Zaj mo wał się tu taj ta kże ogól nym prak ty ko wa -
niem me dy cy ny, jak rów nież pra cą re dak cyj ną dla wy daw -
ców w Lyonie. Cho ciaż na ze wnątrz z po zo ru był ka to li kiem,
pry wat nie kon ty nu ował stu dio wa nie Bi blii. Od rzu ca jąc chrzest
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nie mow ląt i wie rząc, że – tak jak Je zus – po wi nien być
ochrzczo ny w wie ku 30 lat, pod dał się te mu sym bo lo wi w ro -
ku 1541. Pod ko niec ro ku 1545 lub na po cząt ku 1546 roz po czął
ko re spon den cję z Kal wi nem, któ ra mia ła tak tra gicz nie skoń -
czyć się dla Ser we ta. Wy słał Kal wi no wi po sze rzo ną ko rek tę
swych wcze śniej szych pu bli ka cji. Ich li sty sta wa ły się dłu gi mi
de ba ta mi. Ser wet za pro po no wał, że od wie dzi Kal wi na w Ge -
ne wie. Ten od mó wił (13 lu te go, 1546) mó wiąc, że by ło by to dla
nie go nie do znie sie nia. Te go sa me go dnia na pi sał do swe go
przy ja cie la, ka zno dziei Fa re la: „Je śli on przy je dzie i je śli mo ja
wła dza oka że się wy star cza ją ca, ni gdy nie po zwo lę mu od je -
chać ży wym”. Po dob nym uczu ciom dał wy raz w li ście do Pier -
re’a Vi re ta, in ne go ze swych przy ja ciół ka zno dzie jów. Ktoś
ostrzegł Ser we ta, by w Ge ne wie nie od da wał się w rę ce Kal wi -
na, po nie waż pi sząc do swe go przy ja cie la Abla Po up pi na, oko -
ło ro ku 1547, ska rży się on, że Kal win nie chce zwró cić je go ma -
nu skryp tu i do da je: „Wiem na pew no, że mu siał bym umrzeć
dla tej spra wy”. Po prze ro bie niu swej ksią żki przed sta wił ją
dwóm wy daw com w Ba zy lei, któ rzy na wnio sek Kal wi na od -
mó wi li jej wy da nia. Ksią żka no si ła ty tuł Przy wró ce nie praw dzi -
we go chrze ści jań stwa. Ser wet zna lazł w koń cu wy daw cę w Vien -
ne, któ ry był skłon ny wy dru ko wać ją po ta jem nie. By ła go to wa
do dys try bu cji 3 stycz nia 1553, a więk szość eg zem pla rzy zo sta -
ła pry wat nie wy sła na do Lyonu i Frank fur tu. Ser wet po peł nił
błąd i wy słał Kal wi no wi jej eg zem plarz. Już w ro ku 1550 Kal -
win prze ka zał ka to lic kiej in kwi zy cji w Lyonie in for ma cje ob -
cią ża ją ce Ser we ta, a te raz cał ko wi cie zdra dził te mu try bu na ło -
wi jej au to ra, a na wet do star czył in kwi zy to rom prób ki ręcz ne -
go pi sma Ser we ta, za rzu ca jąc im brak gor li wo ści w po sta ci po -
zo sta wia nia przy ży ciu tak wiel kie go he re ty ka po tym, gdy
otrzy ma li do wo dy je go wi ny już 3 la ta wcze śniej. Ge ne ral ny in -
kwi zy tor w Lyonie za jął się tą spra wą 12 mar ca, prze słu chał
Ser we ta 16 mar ca, aresz to wał go 4 kwiet nia i prze słu chi wał
przez 2 ko lej ne dni. Wie dząc, że na pew no zo sta nie ska za ny
na spa le nie, Ser wet za pla no wał uciecz kę z wię zie nia, w któ rym
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był prze trzy my wa ny; uda ło mu się z nie go uciec wcze snym
ran kiem w dniu 7 kwiet nia. Przez 4 mie sią ce ukry wał się we
Fran cji, nie ośmie la jąc się ni gdzie po ka zy wać.

(53) W nie dzie lę, 13 sierp nia 1553 ro ku, wje chał do Ge ne wy
spo dzie wa jąc się, że te go sa me go dnia od pły nie stat kiem w kie -
run ku Zu ry chu, w dro dze do Ne apo lu. Po nie waż w tym dniu
nie by ło już żad ne go stat ku, udał się do ko ścio ła, gdzie zo stał
roz po zna ny przez Kal wi na, któ ry nie wi dział go od 17 lat i któ -
ry na tych miast do pro wa dził do je go aresz to wa nia i uwię zie nia.
Je go pro ces pod za rzu tem he re zji roz po czął się 14 sierp nia, zgod -
nie z ko dek sem Ju sty nia na, któ ry praw nie nie obo wią zy wał
w Ge ne wie, po nie waż ja kiś czas wcze śniej zo stał tam znie sio ny,
a w tam tym cza sie nie by ło w Ge ne wie żad ne go pra wa, ma ją -
ce go za sto so wa nie do ta kie go przy pad ku. Po nad to, nie był on
oby wa te lem Szwaj ca rii, lecz je dy nie pod ró żnym prze je żdża ją -
cym przez ten kraj, do in ne go miej sca prze zna cze nia. Co wię cej,
nie po peł nił na zie mi szwaj car skiej żad ne go prze stęp stwa. Fak -
ty te wska zu ją na ra żą ce na ru sze nie pra wa i spra wie dli wo ści, to -
wa rzy szą ce je go aresz to wa niu, pro ce so wi i wy ro ko wi. Po cząt -
ko wo ja ko oska rży ciel i pro ku ra tor wy stę po wał słu żą cy Kal wi -
na; po tem, zrzu ca jąc ma skę, ja ko je go oska rży ciel i pro ku ra tor
jaw nie wy stą pił Kal win. Pro ces trwał aż do 26 paź dzier ni ka –
oko ło dwa i pół mie sią ca – i nie mal w ca ło ści po le gał na teo lo -
gicz nych de ba tach mię dzy Ser we tem a Kal wi nem. Na te mat
Bo ga, ja ko jed nej oso by oraz Chry stu sa ja ko nie bę dą ce go Bo -
giem, Ser wet cał ko wi cie oba lił po gląd Kal wi na. Jed nak Kal win
zu peł nie oba lił po gląd Ser we ta w te ma cie przed ludz kiej eg zy -
sten cji Chry stu sa, po nie waż Ser wet za prze czał oso bo wej pre eg -
zy sten cji na sze go Pa na. Ja ko chrze ści ja nie, ubo le wa my nad żąd -
nym krwi du chem, ja kie go Kal win zdra dzał przez ca ły ten pro -
ces. Wśród sę dziów by ła zna czą ca mniej szość, któ ra przy chy la -
ła się do unie win nie nia Ser we ta. Wie le szwaj car skich ko ścio -
łów re for mo wa nych po pro szo no o opi nię, czy Ser wet jest he re -
ty kiem. Wy da jąc nie ko rzyst ny wer dykt, wszyst kie te ko ścio ły są -
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dzi ły, że ka rą bę dzie wy gna nie. Kal win miał in ne zda nie. Świa -
do mie pla no wał do pro wa dze nie do śmier ci Ser we ta, tak jak
w ro ku 1546 pi sał do Fa re la, że mak sy mal nie wy ko rzy sta swą
wła dzę, by do niej do pro wa dzić, je śli kie dy kol wiek wpad nie on
w je go rę ce. Więk szość sę dziów, pod na ci skiem Kal wi na, wy da -
ła wy rok śmier ci we dług pra wa nie obo wią zu ją ce go w ich kra -
ju, za czyn nie po peł nio ny w ich kra ju i na oso bie nie pod le ga ją -
cej ich wła dzy. Kal win bez prze ko na nia wsta wił się, by wy rok
spa le nia za mie nio no na ścię cie, lecz więk szość nie chcia ła go
zmie nić, prze ko na na, iż nie by ło to bar dzo po żą da ne.

(54) W dniu 27 paź dzier ni ka w ro ku 1553, dzień po ska za niu,
Ser wet zo stał spa lo ny. Po sła no po Fa re la, któ ry nie był obec ny
na pro ce sie, lecz prze by wał w swym do mu. Wy zna czo no go
do za opie ko wa nia się Ser we tem i to wa rzy sze nia mu w dro dze
na stos w ce lu uzy ska nia od nie go od wo ła nia po glą dów oraz
przy go to wa nia go na śmierć, gdyż wszy scy du chow ni Ge ne wy,
ja ko za an ga żo wa ni w wy da nie na nie go wy ro ku ska zu ją ce go,
nie by li uwa ża ni za oso by od po wied nie do te go za da nia. Wy sił -
ki Fa re la oczy wi ście nie przy nio sły skut ku. Pod ko niec te go
przy gnę bia ją ce go wy da rze nia, uję ty he ro icz nym i Chry stu so -
wym du chem mę czen ni ka, za uwa żył on jed nak, że we dług nie -
go Ser wet być mo że był chrze ści ja ni nem i zo stał zba wio ny. Naj -
pierw przy pro wa dzo no Ser we ta przed je go sę dziów, któ rzy ka -
za li od czy tać wy rok w obec no ści Ser we ta i wiel kiej rze szy lu dzi.
Na stęp nie od rzu ci li je go proś bę, by zmie nić wy rok na ścię cie. Po -
tem za bra no go po za mia sto, na po le Cam pel, gdzie przy wią za -
no go do klo ca, na któ rym ka za no mu usiąść, wśród zło rze czeń
tłu mu. Za miast po sta rać się o do brze wy su szo ne drew no, któ -
re szyb ko by się pa li ło i nie ba wem skró ci ło mę czar nie ofia ry, uży -
to świe że go drew na. Co wię cej, za miast uło żyć to drew no na sto -
sie bli sko nie go, by do szło do szyb kiej śmier ci, umiesz czo no je
w pew nej od le gło ści, w wy ni ku cze go ce lo wo pod da no go po -
wol ne mu sma że niu, trwa ją ce mu po nad pół go dzi ny. Po dob nie
do na sze go Pa na, któ re mu dla po śmie wi ska umiesz czo no
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na gło wie ko ro nę cier nio wą, na gło wie Ser we ta zro bio no wie -
niec ze sło my i zie lo nych ga łą zek, po sy pa nych siar ką. Naj pierw
przy ło żo no ogień do drew na, a na stęp nie przy sta wio no go
do je go twa rzy, w wy ni ku cze go na je go gło wie za pa li ła się siar -
ka, co wy do by ło z ofia ry ta ki okrzyk bó lu, że na peł nił on ser ca
wi dzów prze ra że niem. Był to je go je dy ny krzyk. Przez po zo sta -
ły czas cier piał w mil cze niu, z od wa gą zro dzo ną ze swej wia ry.
Je go ostat nie sło wa to: „Je zu, Sy nu Wiecz ne go Bo ga, zmi łuj się
na de mną!” Sło wa te by ły wy zna niem je go wia ry, za cho wa nej
aż do koń ca strasz nej, mę czeń skiej śmier ci. Zau wa żmy, że nie
mo dlił się: Je zu, Wiecz ny Sy nu Bo ga, jak mo dlił by się try ni tarz,
lecz je go ostat nia mo dli twa by ła wy zna niem wia ry, któ rej się
trzy mał i któ rej na uczał – że tyl ko Oj ciec jest Bo giem, a Je zus
Chry stus jest Je go Sy nem, nie sa mym Bo giem.

(55) W roz dzia le III po ka za li śmy już, cze go an ty ty pem jest
spo tka nie Ser we ta z Kal wi nem z punk tu wi dze nia pró by, ja kiej
pod da na zo sta ła win na, po dej rze wa na ko bie ta. Spo tka nie to do -
wio dło, że Ko ściół re for mo wa ny – pre zbi te riań ski – oka zał się
nie wier ny nie biań skie mu Ob lu bień co wi, cze go do wo dem był
an ty ty picz ny spuch nię ty brzuch (błąd) oraz skur czo ne udo (nie -
wła ści we po stę po wa nie). Błę dy na te mat trój cy u Kal wi na i je go
współ pra cow ni ków, ja ko przed sta wi cie li te go ko ścio ła, by ły wi -
docz ne w de ba cie z Ser we tem, bę dąc an ty ty picz nym spuch nię -
tym brzu chem. Do pro wa dze nie przez nie go i przez nich Ser we -
ta na stos i apro bo wa nie te go by ło nie wła ści wym po stę po wa -
niem, an ty ty pem skur czo ne go uda. Unia ko ścio ła i pań stwa w Ge -
ne wie (i nie tyl ko) by ła ak tem nie wier no ści Ko ścio ła re for mo wa -
ne go. Przy czy ną po py cha ją cą do prze śla do wa nia Ser we ta nie wąt -
pli wie by ła u Kal wi na gor li wość co do je go wła snych na uk. On
sam przy znał jed nak, że gdy by Ser wet od no sił się do nie go
z więk szym sza cun kiem, nie na le gał by tak upar cie na wy rok ska -
zu ją cy go na śmierć. Za tem Kal wi na po bu dza ła nie to le ran cja re -
li gij na i oso bi sta nie chęć, wska zu ją ca na je go udział w skur czo nym
udzie ko ścio ła, w któ rym do mi no wał. Uspra wie dli wia nie przez
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ten ko ściół je go czy nów po twier dza je go skur czo ne udo. Przy -
zwy cza jo ny przez dłu gi czas do słu żal cze go sza cun ku od da wa -
ne go przez wszyst kich, z któ ry mi wcho dził w kon takt, Kal win nie
mógł znieść bar dzo bez po śred nie go scha rak te ry zo wa nia go przez
Ser we ta oraz je go od mo wy pod da nia się mu. Pa mię ta jąc o ty pie,
je ste śmy pew ni, że Pan nie ży czył so bie oka zy wa nia ta kie go sza -
cun ku Kal wi no wi, utra cju szo wi ko ro ny, przez Ser we ta, za cho wu -
ją ce go ko ro nę, gdy ten pierw szy stał i dzia łał ja ko głów ny przed -
sta wi ciel ko ścio ła po ślu bio ne go Pa nu i win ne go nie wier no ści.
Prze śla dow czy duch cza sów, od któ re go Kal win nie mógł się cał -
ko wi cie uwol nić, nie wąt pli wie sta no wi oko licz ność ła go dzą cą
dla je go po stę po wa nia. Nie wol no nam jed nak za po mi nać, że
przez wie le lat po tę piał on pa pie skie go du cha prze śla do wań
i skie ro wał do kró la Fran cji wspa nia łą pu bli ka cję w obro nie to le -
ran cji re li gij nej. Nie ste ty, ludz ka nie kon se kwen cja! Orę dow nik to -
le ran cji, ma jąc wła dzę i bę dąc pod da ny w tej kwe stii pró bie, za -
po mniał o swych elo kwent nych i lo gicz nych proś bach, gdy sam
był prze śla do wa ny, i spla mił swój cha rak ter i re pu ta cję jed nym
z naj więk szych po je dyn czych przy kła dów nie to le ran cji i okru -
cień stwa w hi sto rii pro te stan ty zmu. Koń czy my ten smut ny wą -
tek ra do ścią w Pa nu z po wo du lo jal no ści Ser we ta i ze łza mi z po -
wo du upad ku Kal wi na.

(56) Po wie dzie li śmy na te mat Ser we ta wy star cza ją co du żo, by
po ka zać je go miej sce w pla nie Pa na. Prze cho dzi my te raz do wy -
ka za nia, jak w opar ciu o swą na ukę, że Bóg jest tyl ko jed ną oso -
bą, któ rej cen tral nym przy mio tem jest mi łość, an ty ty picz ny Achi -
ra ofia ro wał swą mi sę, cza szę i ły żkę. Je go mi są by ło na pra wia -
nie wszel kie go po stę po wa nia prze ciw ne go tej na uce. Ga nił i na -
pra wiał więc po stę po wa nie wszyst kich, któ rzy ja ką kol wiek in ną
isto tę lub rzecz czy nią rów ną Oj cu, co czy nią wszy scy try ni ta rze
z Sy nem i Du chem Świę tym. Na zy wał to po gwał ce niem pierw -
sze go przy ka za nia. A po nie waż w prak ty ce ko ścio ła no mi nal ne -
go nasz Pan w rze czy wi sto ści jest bar dziej mi ło wa ny niż Oj ciec,
kar cił i na pra wiał tę prak ty kę. Ta mi sa skła da ła się z na pra wia nia
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kul tu ma ryj ne go, któ ry w prak ty ce, choć nie w teo rii, ob da rza
Ma rię jesz cze więk szą mi ło ścią niż Sy na i Oj ca. Na pra wiał znie -
wa gę kie ro wa ną pod ad re sem Oj ca przez tych, któ rzy z try ni tar -
skie go punk tu wi dze nia po ni ża ją Oj ca do rów no ści z kimś ni -
ższym, co by ło jed nym z ce lów sza ta na w wy my śle niu dok try -
ny trój cy. Na pra wiał po stę po wa nie tych, któ rzy przez oszu stwo
odu rza ją umy sły i ra nią ser ca swych na śla dow ców, ucząc mi sty -
fi ka cji try ni ta ry zmu. Stro fo wał i na pra wiał też ta kich na uczy cie -
li za czy nie nie lu dzi ła two wier ny mi w przyj mo wa niu na uk nie -
wy tłu ma czal nych, nie mo żli wych do udo wod nie nia i prze czą -
cych sa mym so bie. Pro wa dzi ło go to do na pra wia nia prze są dów
i skłon no ści do roz wi ja nia prze są du w po sta ci wia ry w ta ką dok -
try nę. By ło to rów nież po wo dem na pra wia nia przez nie go po stę -
po wa nia tych, któ rzy na ucza li dok try ny o nie śmier tel no ści du szy,
ja ko po gwał ce nia mi ło ści Bo żej. Oska rżał ich o bluź nier stwo
z po wo du przed sta wia nia ta kiej na uki. Ła god nie na pra wiał po -
stę po wa nie tych, któ rzy na ucza li wiecz nych mąk, oska rża jąc ich
o ra żą ce bluź nie nie jed ne mu Bo gu do sko na łej mi ło ści. Na pra wiał
ich od no śne bluź nier stwo za rzu ca jąc, że ich teo ria spra wia, iż ten
je den Bóg mi ło ści po stę pu je bar dziej okrut nie niż sam dia beł. Tak
więc z mo cą od rzu cał i na pra wiał oszczer stwa, bluź nier stwa,
wy pa cza nie i ka ry ka tu ry Bo skie go cha rak te ru, za któ re od po wie -
dzial ny jest try ni ta ryzm.

(57) Lecz to nie wszyst ko: na pra wiał wszel kie po stę po wa nie
czło wie ka, któ re nie na śla du je, lecz gwał ci mi łość, prze ja wia ną
i ce nio ną przez Oj ca. Bez in te re sow na mi łość Bo ga to roz ko szo wa -
nie się do bry mi za sa da mi, roz ko szo wa nie się i har mo nij na jed ność
z ty mi, któ rych cha rak te ry są w har mo nii z do bry mi za sa da mi, li -
tość dla wszyst kich, któ rych cha rak ter nie jest w har mo nii z do -
bry mi za sa da mi lub któ rzy są trak to wa ni nie zgod nie z do bry mi
za sa da mi, oraz ofiar ni czy duch prze ja wia ny w ce lu pro pa go wa -
nia do brych za sad. W sza far skiej dok try nie uni ta ria ni zmu za wie -
ra się mi łość. Z te go po wo du mi sa an ty ty picz ne go Achi ry na pra -
wia wszel kie po stę po wa nie czło wie ka na ru sza ją ce ta ką mi łość –
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bez in te re sow ną, w od ró żnie niu od mi ło ści obo wiąz ko wej. Fakt
ten po wo do wał, że na pra wiał on ka żdy ele ment sa mo lub stwa
i świa to wo ści, na ja ki wska za li śmy przy oka zji na pra wia nia przez
an ty ty picz ne go Pa gie la, a ta kże ka żdy ele ment grze chu, pod kre -
śla ny przez nie go. Czy niąc to, do wo dził on, że je go wła ści we
miej sce jest po pół noc nej stro nie an ty ty picz ne go Przy byt ku. Nie
ma po trze by po da wa nia szcze gó łów na te mat na pra wia nia przez
nie go ró żnych za ry sów sa mo lub stwa, świa to wo ści i grze chu, po -
nie waż by ło by to zwy czaj nym po wtó rze niem te go, na co już
wska zy wa li śmy w mi sach trzech po przed nich ksią żąt. Ta dzia łal -
ność, ja ko część mi sy an ty ty picz ne go Achi ry, po win na być jed nak
tu taj wspo mnia na w spo sób ogól ny, aby śmy mo gli wła ści wie za -
uwa żyć, jak ob szer na jest je go mi sa.

(58) An ty ty picz ny Achi ra ofia ro wał swą cza szę – na uki oba -
la ją ce prze ciw ne dok try ny, uży wa ne do ata ko wa nia je go dok -
tryn. Naj pierw wy ka zy wał, że dok try na o trój cy jest sprzecz no -
ścią sa mą w so bie w od nie sie niu do jed no ści Bo ga – trzech nie
mo że być jed nym! Na stęp nie do wo dził, że dok try na, iż Chry stus
jest za rów no Bo giem, jak i czło wie kiem ta kże jest sprzecz no ścią
sa mą w so bie. Ar gu men to wał, że w od nie sie niu do żad nej z tych
dok tryn nie wska zu je się na wy raź ne na uki Pi sma Świę te go, lecz
opie ra się ją na wnio skach sprzecz nych z ja sny mi wer se ta mi.
Na stęp nie na pod sta wie Bi blii udo wad niał, że Chry stus nie jest
Bo giem: (1) z wer se tów przy ta cza nych przez „or to dok sów”
na po twier dze nie, że Nim jest (Ja na 17:5; 1:1,2; Kol. 1:15; Fi lip.
2:5-8; Żyd. 1:1-4,8,9); (2) z wer se tów, w któ rych Je zus za prze cza,
że jest Bo giem (Ja na 8:28,29,54; 5:19,26,36; 6:57; 12:49,50; 14:24,10;
10:37); (3) na pod sta wie ca ło ści Bi blii, któ ra sta wia Bo ga po wy -
żej Nie go, a Je go po ni żej Bo ga; (4) na pod sta wie źró dła tej dok -
try ny, któ rym nie jest Pi smo Świę te, lecz fi lo zo fia pla toń ska.
Na twier dze nie „or to dok sów”, że mo dli twa za no szo na do Chry -
stu sa do wo dzi, iż jest On Bo giem od po wia dał ar gu men tu jąc, że
wy nie sie nie Go do sta nu po pra wi cy Bo ga, ja ko Je go Na miest -
ni ka, uspra wie dli wia mo dle nie się przez nas do Nie go, ja ko
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przed sta wi cie la Bo ga. Na twier dze nie „or to dok sów”, że Je go
pre eg zy sten cja do wo dzi, że Chry stus jest Bo giem, ci nie licz ni
uni ta ria nie, któ rzy wy zna wa li oso bo wą pre eg zy sten cję Chry stu -
sa, od po wia da li przez wy ka za nie, że za nim stał się On czło wie -
kiem Chry stu sem Je zu sem, był pod po rząd ko wa ny Bo gu. „Or -
to dok si” po wo łu ją się na wer se ty od no szą ce się do Je go wła dzy,
mo cy, przy mio tów i dzieł ja ko do wo dów na to, że jest On Bo -
giem. An ty ty picz ny Achi ra ar gu men to wał, że na le żą one do Nie -
go ja ko Na miest ni ka Bo ga i że z te go po wo du nie do wo dzą, iż
jest On Bo giem. Na stęp nie zaj mo wał się wer se ta mi uży wa ny mi
na po twier dze nie trój cy i do wo dził, że wca le jej nie po twier dza -
ją: (1) nie któ re z nich są in ter po la cja mi lub wer se ta mi znie kształ -
co ny mi (Dz.Ap. 20:28; 1 Tym. 3:16; 1 Ja na 5:7); (2) nie któ re są
błęd nym tłu ma cze niem (Fi lip.2:5; Ja na 1:1,2); (3) nie któ re od no -
szą się do Bo ga i są nie wła ści wie sto so wa ne wo bec Chry stu sa
(Rzym. 9:5; 1 Ja na 5:20); (4) cho ciaż nie któ re w tym sa mym kon -
tek ście od no szą się do Oj ca, Sy na i Du cha, nie mó wią o nich ja -
ko o trój cy (Mat. 28:19; 1 Kor. 12:4-6; 2 Kor.13:13). W ten spo sób
an ty ty picz ny Achi ra od po wia dał i oba lał ar gu men ty przy ta cza -
ne ja ko do wód na to, że Chry stus jest Bo giem i że Bóg jest trój -
cą. Nie ma po trze by przed sta wiać oba la nia przez nie go nie -
śmier tel no ści du szy i wiecz nych mąk, po nie waż na si czy tel ni cy
do brze zna ją te ar gu men ty. Czy niąc to, ofia ro wał swą cza szę –
na uki oba la ją ce, sku tecz nie bro niąc swej sza far skiej dok try ny.

(59) Ofia ro wał też swo ją ły żkę – wy cho wy wa nie w spra wie -
dli wo ści, na uki etycz ne. Je go sza far ska dok try na sku tecz nie nada -
wa ła się do wy cho wy wa nia w spra wie dli wo ści, po nie waż Bo ska
mi łość jest wspa nia łym przy kła dem da nym lu do wi Pa na do na -
śla do wa nia. Po zwo li ło to an ty ty picz ne mu Achi rze kłaść na cisk
na mi łość do Bo ga, Chry stu sa, bra ci, świa ta i nie przy ja ciół. Wiel -
ka mi łość Bo ga do świę tych i grzesz ni ków sta ła się pod sta wą
we zwań do mi ło wa nia bra ci, świa ta i nie przy ja ciół. Tłu ma czy to
też wiel kie wy sił ki po dej mo wa ne przez uni ta rian, by prak tycz -
nie wy ra zić swą mi łość do bliź nich. Po nie waż przy oka zji ły żki
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po przed nich dwóch ksią żąt przed sta wi li śmy te go szcze gó ły, nie
bę dzie my ich te raz da lej roz wi jać, gdyż uwa gi ta kie w znacz nej
mie rze by ły by po wtó rze niem tych już za pre zen to wa nych.

(60) Do tych czas roz wa ży li śmy ofia ry dwu na stu grup wo -
dzów z utra cju szy ko ron – po jed nej gru pie dla ka żdej z dwu -
na stu de no mi na cji chrze ści jań stwa, tak jak są one ty picz nie
przed sta wio ne w 4 Moj. 7:1-83. Naj pierw po da li śmy szcze gó ły
ich wspól nych ofiar (w.1-11), a na stęp nie omó wi li śmy ich od -
dziel ne ofia ry (w.12-83). Obec nie za mie rza my prze ana li zo wać
wer se ty 84 do 89. Wer se ty te po da ją nam łącz ne ze sta wie nie ich
od dziel nych ofiar. Wy ja śnie nie tych wer se tów bę dzie więc
w pew nym stop niu stresz cze niem wer se tów 12-83. Pierw sze
zda nie wer se tu 84 mo żna by le piej od dać na stę pu ją co: „Ta kie
by ły da ry po świę ce nia oł ta rza”, tzn. że to, co na stę pu je, po da je
stresz cze nie da rów po świę ce nia, przy no szo nych przez dwu na -
stu ksią żąt. Oł ta rzem, o któ rym jest tu taj mo wa, jest oł tarz zło -
ty, re pre zen tu ją cy Ko ściół ja ko no we stwo rze nia w cza sie Wie -
ku Ewan ge lii, po cie sza ją ce, wzmac nia ją ce, za chę ca ją ce itd. ofia -
ru ją cych się Ka pła nów. Je go na masz cze nie jest ty pem udzie le -
nia przez Bo ga po cie sza ją ce mu, wzmac nia ją ce mu, za chę ca ją -
ce mu itd. Ko ścio ło wi cech ser ca i umy słu, uzdal nia ją cych go
do od po wied niej słu żby. Do koń cze nie ta kie go na masz cza nia
przed ofia ra mi ksią żąt re pre zen tu je myśl, że w ka żdym z dwu -
na stu ru chów Ma lucz kie go Stad ka, póź niej wy pa cza nych przez
wo dzów z utra cju szy ko ron w dwa na ście sekt, bra cia z Ma lucz -
kie go Stad ka w ka żdym z tych dwu na stu ru chów w peł ni otrzy -
ma li swe na masz cze nie, za nim wo dzo wie z utra cju szy ko ron
wy pa czy li od no śny ruch w sek tę. I tak na przy kład, bra cia z Ma -
lucz kie go Stad ka pro wa dze ni przez Ulri cha Zwin glie go roz po -
czę li ruch na pod sta wie sza far skiej dok try ny, że Wie cze rza Pań -
ska sym bo li zu je przy swa ja nie przez nas za słu gi Chry stu sa wia -
rą oraz na szą wza jem ną spo łecz ność ze so bą. Wszy scy człon ko -
wie Ma lucz kie go Stad ka, bio rą cy udział w tym ru chu, otrzy ma -
li peł ne na masz cze nie do dzie ła te go ru chu, za nim zo stał on
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wy pa czo ny w de no mi na cję – zwa ną ró żnie ja ko Ko ściół re for -
mo wa ny, Ko ściół pre zbi te riań ski itp. Tak sa mo by ło z brać mi
z Ma lucz kie go Stad ka w po zo sta łych je de na stu ru chach Ma -
lucz kie go Stad ka, póź niej wy pa cza nych w sek ty przez je de na -
ście grup bra ci z utra cju szy ko ron.

(61) Gru pu jąc an ty ty py zgod nie z ko lej no ścią ob ra zu
przy byt ku, wy mie ni my te raz ka żdą z dwu na stu od po wied -
nich dok tryn sza far skich, jej czo ło we go rzecz ni ka z Ma lucz -
kie go Stad ka oraz głów ną jed nost kę z utra cju szy ko ron, od -
po wie dzial ną za jej wy pa cze nie. (1) Wie cze rza Pań ska jest
sym bo licz ną re pre zen ta cją wia ry, przy swa ja ją cej so bie za słu -
gę Je zu sa, a ta kże wspól no tą świę tych. Przez Ulri cha Zwin glie -
go dok try na ta zo sta ła uczy nio na pod sta wą ru chu Ma lucz kie -
go Stad ka, któ ry zo stał wy pa czo ny w Ko ściół re for mo wa ny,
pre zbi te riań ski, głów nie przez Ja na Kal wi na. (2) Bi blia ja ko
wia ra chrze ści ja ni na jest ośrod kiem jed no ści lu du Bo że go.
Przez Tho ma sa Camp bel la dok try na ta zo sta ła uczy nio -
na pod sta wą ru chu Ma lucz kie go Stad ka, któ ry zo stał wy pa -
czo ny w Ko ściół Chrze ści jan, Uczniów, głów nie przez Ale xan -
dra Camp bel la. (3) Cza sy i okre sy Bi blii ma ją ogrom ny zwią -
zek z chro no lo gią pro roctw. Przez Wil lia ma Mil le ra dok try na ta
zo sta ła uczy nio na pod sta wą ru chu Ma lucz kie go Stad ka, któ -
ry zo stał wy pa czo ny w Ko ściół ad wen ty stów, zwłasz cza
przez Jo shuę Hi ne sa. (4) Chry stus w Swym przed ludz kim,
ludz kim i po ludz kim sta nie jest urzę do wym szcze gól nym
Przed sta wi cie lem Bo ga w Bo skich dzie łach. Przez Apo sto ła
Ja na dok try na ta zo sta ła uczy nio na pod sta wą ru chu Ma lucz -
kie go Stad ka, któ ry zo stał wy pa czo ny w Ko ściół gre ko ka to lic -
ki, zwłasz cza przez Ory ge ne sa. (5) Ko ściół ja ko ca łość jest
sza fa rzem Bo skiej praw dy, by strzec jej przed błę dem oraz
udzie lać jej tym, któ rzy na nią re agu ją. Przez Ire ne usza dok -
try na ta zo sta ła uczy nio na pod sta wą ru chu Ma lucz kie go Stad -
ka, któ ry zo stał wy pa czo ny w Ko ściół rzym sko ka to lic ki, głów -
nie przez Au gu sty na. (6) Ko ściół w cie le jest pod da ny wła dzy
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świec kiej. Przez Tho ma sa Cran me ra dok try na ta zo sta ła uczy -
nio na pod sta wą ru chu Ma lucz kie go Stad ka, któ ry zo stał wy -
pa czo ny w Ko ściół epi sko pal ny, szcze gól nie przez kró lo wą
Elżbie tę. (7) Uspra wie dli wie nie jest z ła ski Bo ga, wy łącz nie
przez wia rę w za słu gę Chry stu sa. Przez Mar ci na Lu tra dok try -
na ta zo sta ła uczy nio na pod sta wą ru chu Ma lucz kie go Stad ka,
któ ry zo stał wy pa czo ny w Ko ściół lu te rań ski, głów nie przez
Ja na Moc ne go, elek to ra Sak so nii. (8) Ka żdy zbór jest
pod zwierzch nic twem Chry stu sa pa nią swych wła snych spraw,
nie za le żnym od wszel kiej ze wnętrz nej kon tro li re li gij nej, lecz
jed nym w sied mio ra kiej wię zi chrze ści jań skiej jed no ści z in ny -
mi chrze ści jań ski mi zbo ra mi i jed nost ka mi. Przez Ro ber ta
Brow ne dok try na ta zo sta ła uczy nio na pod sta wą ru chu Ma -
lucz kie go Stad ka, któ ry zo stał wy pa czo ny w Ko ściół kon gre -
ga cjo nal ny, głów nie przez Hen ry Bar row sa. (9) Praw dzi wa re -
li gia to naj wy ższa mi łość do Bo ga oraz mi łość do bliź nie go jak
do sa me go sie bie. Przez Geo r ge’a Fo xa dok try na ta zo sta ła
uczy nio na pod sta wą ru chu Ma lucz kie go Stad ka, któ ry zo -
stał wy pa czo ny w Ko ściół kwa krów, Przy ja ciół, głów nie przez
Wil lia ma Pen na. (10) Lu dem Pa na są tyl ko uspra wie dli wie ni
i po świę ce ni. Przez Bal ta za ra Hub ma ie ra dok try na ta zo sta ła
uczy nio na pod sta wą ru chu Ma lucz kie go Stad ka, któ ry zo -
stał wy pa czo ny w Ko ściół bap ty stów, głów nie przez Men no
Si mo ni sa. (11) Bo skim ide ałem dla lu du Pa na jest Bo ska mi -
łość, ja ko pod sta wa uświę ce nia. Przez Ja na We sleya dok try -
na ta zo sta ła uczy nio na pod sta wą ru chu Ma lucz kie go Stad ka,
któ ry zo stał wy pa czo ny w Ko ściół me to dy stów, głów nie
przez dra Tho ma sa Co ke’a. (12) Je den Bóg jest mi ło ścią. Przez
Mi cha ła Ser we ta dok try na ta zo sta ła uczy nio na pod sta wą ru -
chu Ma lucz kie go Stad ka, któ ry zo stał wy pa czo ny w Ko ściół
uni ta rian, głów nie przez Fau stu sa So cy na.

(62) Po wy żej po da li śmy stresz cze nie dwu na stu sza far -
skich dok tryn dwu na stu de no mi na cji, wraz z na zwi ska mi
dwu na stu głów nych bra ci z Ma lucz kie go Stad ka, któ rzy uży -
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li ich do roz po czę cia ru chów Ma lucz kie go Stad ka, a ta kże –
dwu na stu głów nych utra cju szy ko ron w dwu na stu an ty ty -
picz nych ksią żę tach. Tak jak w ka żdym z od no śnych ru chów
nie dzia łał tyl ko je den brat z Ma lucz kie go Stad ka, tak w ka -
żdym an ty ty picz nym księ ciu by ło wię cej utra cju szy ko ron.
Wszy scy ta cy bra cia z Ma lucz kie go Stad ka w ka żdym ru chu
by li an ty ty picz nym oł ta rzem (w.84). Gdy wier nie słu ży li
w da nym ru chu i w cza sie trwa nia te go ru chu, otrzy my wa li
swe zu peł ne na masz cze nie (w dniu je go na masz cze nia). Da -
ry po świę ce nia w po sta ci dwu na stu mis (w.84) przed sta wia -
ją dwa na ście grup na uk, na pra wia ją cych złe po stę po wa nie
i su ge ru ją cych na pra wę złe go po stę po wa nia. Sta no wią one
ogrom ne ilo ści na uk na pra wia ją cych, obej mu ją ce w su mie
nie mal ka żdy prze jaw złe go po stę po wa nia. Da ry po świę ce nia
w po sta ci dwu na stu czasz (w.84) przed sta wia ją dwa na ście
grup na uk, oba la ją cych wszel kie ata ki na od no śne dok try ny
sza far skie, cze go wy ni kiem by ło po wsta nie ogrom nych ilo ści
na uk oba la ją cych, obej mu ją cych w su mie nie mal ka żdy
aspekt opo zy cji wo bec od no śnej dok try ny sza far skiej. Da ry
po świę ce nia w po sta ci dwu na stu ły żek (w.84) przed sta wia ją
dwa na ście grup na uk etycz nych, bu du ją cych do po zio mu
su ge ro wa ne go przez od no śne dok try ny sza far skie, skła da ją -
cych się na ogrom ną ilość na uk etycz nych, obej mu ją cych nie -
mal ka żdy za rys bu do wa nia cha rak te ru.

(63) Wer set 13 i rów no le głe wer se ty 4 Moj. 7 wska zu ją, że
mi sy i cza sze by ły srebr ne, na to miast wer set 14 i rów no le głe
wer se ty te go roz dzia łu po ka zu ją, że ły żki wszyst kich ksią żąt
by ły zło te. Jak od daw na wie my, w sym bo lach bi blij nych sre -
bro re pre zen tu je praw dę, a zło to – to, co Bo skie. W od nie sie -
niu do mis i czasz cho dzi więc o to, że na pra wia nie złych
cech i po stę po wa nia oraz oba la nie błę dów, do ko ny wa ne po -
przez na uki an ty ty picz nych ksią żąt w ich od no śnych po glą -
dach, ce cho wa ła praw da. W od nie sie niu do zło tej ły żki cho -
dzi o to, że na uki etycz ne an ty ty picz nych ksią żąt by ły Bo skie,
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gdyż po cho dzi ły od Bo ga, sprzy ja ły roz wi ja niu Bo skie go cha -
rak te ru, pro wa dzi ły do chwa ły, czci i nie śmier tel no ści oraz
pod no si ły Bo ską chwa łę. Wa ga tych trzech na czyń (mi sy –
130, cza szy – 70 oraz ły żki – 10 sy kli świą tyn nych) w su mie
wy no si ła 210 sy kli. Jak mo żna za uwa żyć, wa ga ka żde go na -
czy nia w sy klach mia ła war tość licz by 10 lub jej wie lo krot no -
ści – 130, 70, 10. Sym bo li zu je to fakt, że by ły one ofia ra mi
tych, któ rzy osta tecz nie mie li zna leźć się w na tu rze ni ższej
od Bo skiej, po nie waż 10 i jej wie lo krot no ści przed sta wia ją
na tu ry ni ższe od Bo skiej. Na to miast ich su ma (210), bę dą ca
wie lo krot no ścią za rów no 7, jak i 10 su ge ru je, że cho ciaż ofiar -
ni cy osta tecz nie znaj dą się w na tu rze ni ższej od Bo skiej, kie -
dyś by li spło dze ni do Bo skiej na tu ry ja ko no we stwo rze nia
i mie li przy dzie lo ne ko ro ny. Wa ga ły żki (10 sy kli) su ge ru je
w ty pie, że zdol no ści no we go stwo rze nia u ofia ru ją ce go są ni -
ższe od Bo skich; wa ga cza szy (70 sy kli, ilo czyn 7 i 10) su ge ru -
je w ty pie, że ofiar ni ka mi są Bo skie no we stwo rze nia w ludz -
kich cia łach, po czy ta nych za do sko na łe; na to miast wa ga mi -
sy (130 sy kli, co jest su mą 70 i 60, przy czym 60 to wie lo krot -
ność 6, sym bo lu zła i nie do sko na ło ści, oraz 10, tu taj sym bo lu
ludz kiej na tu ry, w wy ni ku cze go 60 re pre zen tu je upa dłą
ludz ka na tu rę) przed sta wia w ty pie to, że an ty ty picz na mi sa
mia ła być ofia ro wa na przez spło dzo ne z Du cha jed nost ki
dwo iste go umy słu (Jak. 1:8). W wa gę tych na czyń wpi sa ne są
więc ty picz ne wzmian ki do ty czą ce ró żnych cha rak te ry stycz -
nych cech utra cju szy ko ron. Po za ich udzia łem w ofie rze
za grzech Pan w jesz cze in ny spo sób po ka zu je nam za tem, że
ksią żę ta są ty pem wo dzów z utra cju szy ko ron. Srebr na mi sa
i cza sza w kon tra ście do zło tej ły żki wy da je się też re pre zen -
to wać myśl, że war tość na uk na pra wia ją cych i oba la ją cych dla
Bo skich ce lów by ła ni ższa od war to ści na uk etycz nych – roz -
wi ja nia lu du Bo że go!

(64) Wer set 85 nie tyl ko po da je wa gę ka żdej mi sy (130 sy -
kli) i ka żdej cza szy (70 sy kli), lecz ta kże ich łącz ną wa gę w ofia -
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rach dwu na stu ksią żąt. Wy no si ona 2400 sy kli, a 2400 to 12
po mno żo ne przez su mę z 6 x 10, 7 x 10 i 7 x 10, tj. 200. Wy da -
je się cho dzić tu o to, że rze czy sym bo li zo wa ne przez te licz by,
po da ne w po przed nim aka pi cie, wy stę pu ją łącz nie u wszyst -
kich utra cju szy ko ron wszyst kich po ko leń. Rze czy te sta no wią
su mę wszyst kie go, co jest do bre i nie do sko na łe w de no mi na -
cjach. Ka żda z nich ma u ksią żąt te sa me za le ty i wa dy, te sa -
me rze czy do bre i te sa me rze czy złe, nie do sko na łe, po nie waż
2400 jest wie lo krot no ścią 6, na to miast w ukła dach nie któ rych
jej ele men tów skła do wych wy stę pu ją licz by 7 i 10. Jest to ty -
pem fak tu, że wszyst kim ofia rom an ty ty picz nych ksią żąt bra -
ku je ofiar ni czej do sko na ło ści wy ma ga nej od człon ków Ma -
lucz kie go Stad ka, co wy ni ka ta kże z fak tu, że 2400 nie sta no wi
wie lo krot no ści 7. Wy ra że nie sy kiel świą tyn ny wska zu je na świę -
ty uży tek sym bo li zo wa nych rze czy.

(65) Je dy ną no wą rze czą w wer se cie 86 po za tym, co już
wcze śniej zo sta ło przed sta wio ne w 4 Moj. 7, jest łącz na wa -
ga dwu na stu ły żek. 10 sy kli wa gi ka żdej ły żki ozna cza, że
ofia ru ją cy znaj dzie się w na tu rze ni ższej od Bo skiej, na to -
miast łącz na wa ga wszyst kich dwu na stu ły żek (120 sy kli) su -
ge ru je kil ka rze czy. Ja ko wie lo krot ność 6, su ge ru je ona zło,
nie do sko na łość ofia ru ją cych; to, że łącz nej su mie ofiar ksią żąt
bra ku je ofiar ni czej do sko na ło ści dzie ła Ma lucz kie go Stad ka,
wy ni ka też z fak tu, że 120 nie jest wie lo krot no ścią 7. Jak mo -
żna za uwa żyć, wa ga wszyst kich dwu na stu czasz, mis i ły żek
to 2520 sy kli. Mo że to mieć na ce lu za su ge ro wa nie cza sów po -
gan (2520 lat) z te go punk tu wi dze nia, że po ich upły wie ofia -
ry wo dzów z utra cju szy ko ron nie bę dą już przyj mo wa ne
przez Bo ga ja ko ofia ry na le żą ce do Wie ku Ewan ge lii. Je śli
tak jest, na sza od po wiedź na pierw sze py ta nie z P’26, 173
mu si być ro zu mia na ja ko ogra ni cza ją ca czas przyj mo wa nia ta -
kich ofiar do ro ku 1914, cho ciaż w dal szym cią gu po da ją oni
oczy wi ście sto sow ne na uki, lecz po ro ku 1914 Bóg ich nie
przyj mu je. Wy da je się to być wy mu szo ne fak tem, że czyn no -
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ści z Wiel ką Kom pa nią ja ko ta ką roz po czę ły się od 20 wrze -
śnia 1914. Fakt, że dzia ła cze z Ma lucz kie go Stad ka w dwu na -
stu ru chach, w ja kich uczest ni czy li, są po ka za ni przez je den,
a nie dwa na ście oł ta rzy, cho ciaż w ka żdym ru chu skła da li się
z ró żnych jed no stek, jest ty pem jed no ści ich an ty ty pów w ich
po szcze gól nych dzie łach. Na to miast po ka za nie utra cju szy
ko ron w dwu na stu ksią żę tach, ja ko ksią żąt dwu na stu de no -
mi na cji, przed sta wia fakt, że an ty ty picz ni ksią żę ta nie mie li
jed ne go du cha, lecz nie co się nim ró żni li, tak jak ró żnią się ich
od po wied nie de no mi na cje.

(66) Na stę pu ją ce po wtó rze nie wcze śniej sze go wy ja śnie -
nia po zwo li le piej zro zu mieć na sze ko men ta rze na te mat
dwu na stu ofiar ca ło pa le nia, ofiar za grzech i ofiar spo koj -
nych. Wer se ty 15-17 po ka zu ją ofia ry ze zwie rząt skła da ne
przez ksią żąt w trzech po sta ciach: ofiar ca ło pa le nia, ofiar
za grzech oraz ofiar spo koj nych. Jak wy ka zał nasz dro gi Pa -
stor, ofia ra ca ło pa le nia re pre zen tu je za ma ni fe sto wa nie przy -
ję cia ofia ry przez Je ho wę; ofia ra za grzech – po jed naw czy
cha rak ter ofia ry; na to miast ofia ra spo koj na – obo wiąz ki przy -
mie rza, po dej mo wa ne i wy ko ny wa ne przez ofia rę. Ro zu -
mie my, że mło dy cie lec w ofie rze ca ło pa le nia przed sta wia
na sze go Pa na ja ko Te go, któ re go za słu ga jest pod sta wą za -
ma ni fe sto wa nia przy ję cia ofia ry; ba ran jest ty pem Ko ścio ła
ja ko te go, któ re go ofia ra za wie ra ofia rę utra cju szy ko ron
przed ro kiem 1917, i w ten spo sób po zwa la uwzględ nić ofia -
rę utra cju szy ko ron ja ko część ich wła snej; ba ra nek re pre zen -
tu je za ma ni fe sto wa nie przy ję cia utra cju szy ko ron przez Je -
ho wę dzię ki za słu dze Chry stu sa oraz włą cze nie ich do ofia -
ry Ko ścio ła. Oma wia jąc po szcze gól ne ofia ry ksią żąt Wie ku
Ewan ge lii, w pierw szej czę ści roz dzia łu IV wy ja śni li śmy an -
ty ty picz ne zna cze nie ko zła ja ko ofia ry za grzech (w.16). Wer -
set 17 wy mie nia du żo zwie rząt skła da nych w ofie rze spo koj -
nej. Ro zu mie my, że an ty typ ten jest na stę pu ją cy: Dzię ki za -
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słu dze Chry stu sa (dwa wo ły) i z po wo du włą cze nia ich
do Ko ścio ła (pięć ba ra nów) ja ko czę ści ofia ry za grzech (pięć
ko złów), ofia ry utra cju szy ko ron są wy peł nie niem ich ślu bów
po świę ce nia (pięć ba ran ków). Fakt, że ba ra nek w ofie rze ca -
ło pa le nia oraz w ofie rze spo koj nej w ka żdym przy pad ku li -
czył je den rok jest ty pem doj rza ło ści utra cju szy ko ron
do ofiar ni cze go dzie ła, ja kie go do ko ny wa li. Od wo ły wa li śmy
się już do fak tu przy no sze nia przez ksią żąt ofia ry za grzech
ja ko do wo du, że są oni ty pem pew nych ofiar ni ków z Wie ku
Ewan ge lii, a więc utra cju szy ko ron z no wych stwo rzeń. Ta
sa ma myśl wy ni ka z fak tu, że przy no szą oni ofia rę ca ło pa le -
nia, po nie waż je dy ną ofia rą ma ni fe sto wa ną ja ko mo żli wą
do przy ję cia przez Je ho wę i skła da ną w cza sie Wie ku Ewan -
ge lii jest ofia ra Chry stu sa. Ten sam wnio sek wy pły wa ta kże
z fak tu, że przy no si li oni ofia rę spo koj ną, po nie waż je dy nym
ofiar ni czym przy mie rzem, za wie ra nym i wy peł nia nym
w cza sie Wie ku Ewan ge lii, jest przy mie rze kla sy Chry stu sa.
Ta sa ma myśl wy ni ka z fak tu, że szcze gól ne zwie rzę w ofie -
rze ca ło pa le nia i spo koj nej po ka zu je ich ja ko ró żnych od Je -
zu sa i Ko ścio ła. Zna leź li śmy więc sie dem ar gu men tów do wo -
dzą cych, że w ob ra zie Wie ku Ewan ge lii ksią żę ta re pre zen tu -
ją sek ciar skich wo dzów z utra cju szy ko ron: (1) skła da li oni
ofia rę za grzech; (2) ofia ro wa li na czy nia, któ rych wa ga w sy -
klach wy no si ła 10 lub wie lo krot ność 10 i któ rych łącz na wa -
ga w sy klach wy no si ła 210, na to miast od dziel ne wa gi i ich
po łą cze nia przed sta wia ją ludz kie isto ty do sko na łe w spo sób
po czy ta ny, ludz kie isto ty spło dzo ne z Du cha oraz no we
stwo rze nia dwo iste go umy słu; (3) ofia ro wa li na czy nia zło te
i srebr ne; (4) na czy nia te na le ża ły do oł ta rza zło te go; (5)
przy no si li ofia rę ca ło pa le nia; (6) przy no si li ofia rę spo koj ną;
(7) w ofia rach ca ło pa le nia i spo koj nej są oni po ka za ni przez
zwie rzę od ręb ne i ró żne od zwie rząt przed sta wia ją cych kla -
sę Chry stu sa.
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(67) Wszę dzie tam, gdzie w wer se tach 87 i 88 po da wa ne
są dwu nast ki lub ich wie lo krot no ści, za wie ra ją ce licz bę
6 w ofia rach przed sta wia ją cych ofia rę Chry stu sa (12 i 24 wo -
ły), nie ma to na ce lu po ka za nia ja kiej kol wiek nie do sko na ło -
ści w ofie rze na sze go Pa na. Cho dzi o to, że Je go ofia ra czy ni -
ła mo żli wy mi do przy ję cia dwa na ście nie do sko na łych ofiar
dwu na stu grup utra cju szy ko ron. Wszę dzie tam, gdzie w tych
wer se tach po ka za na jest dwu nast ka lub jej wie lo krot no ści
za wie ra ją ce licz bę 6 (12 ba ra nów i ko złów; 60 ba ra nów i ko -
złów) w od nie sie niu do ofia ry Ko ścio ła, nie jest przez to po -
ka za na nie do sko na łość ofia ry Ko ścio ła, lecz nie do sko na łe
ofia ry dwu na stu grup utra cju szy ko ron, włą czo ne do ofia ry
Ko ścio ła. Ostat nie zda nie wer se tu 88 pod kre śla fakt, że ofia -
ry ksią żąt by ły przy no szo ne po na masz cze niu oł ta rza. Ma to
na ce lu po ka za nie, że w an ty ty pie bra cia z Ma lucz kie go Stad -
ka, któ rzy słu ży li w dwu na stu ru chach wy pa czo nych przez
utra cju szy ko ron w sek ty, w ka żdym przy pad ku uzy ska li
swe peł ne na masz cze nie, za nim ich od no śne ru chy zo sta ły za -
mie nio ne w sek ty przez utra cju szy ko ron.

(68) Na sze obec ne uwa gi są głów nie krót kim stresz cze niem
po przed nich dwu na stu roz wa żań, tak jak stresz cze nie to jest
przed sta wio ne w ty pie w wer se tach 84-88. Słu ży więc ono
głów nie ja ko prze gląd roz wa żań na te mat ofiar ksią żąt Wie ku
Ewan ge lii. Wie rzy my, że od świe ży ono na szą pa mięć w od nie -
sie niu do po zna nych już rze czy. 4 Moj. 7 z pew no ścią jest zna -
mien nym ty picz nym pro roc twem o wspa nia łej se rii wy da rzeń
Wie ku Ewan ge lii, a dla świę tych oświe co nych Epi fa nią – ta kże
ko lej nym do wo dem głę bi mą dro ści i uprzed niej wie dzy, ja ką
Bóg za warł w Swym Sło wie. Ta mą drość i uprzed nia wie dza
sta ją się tym bar dziej nie zwy kłe, gdy we źmie my pod uwa gę to,
że ty py te ma ją za sto so wa nie na Epi fa nię i Ty siąc le cie. „O głę -
bo ko ści bo gactw – i mą dro ści, i zna jo mo ści Bo żej”!

(69) Mię dzy opi sem ofiar ksią żąt a opi sem oczysz cze nia
i po świę ce nia Le wi tów Pan przed sta wił dwa ele men ty po ka -
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zu ją ce, w ja ki spo sób Bóg ob ja wiał Swo ją wo lę Mo jże szo wi
(4 Moj.7:89) i jak za pla no wał za pa la nie świecz ni ka przez
Aaro na (4 Moj. 8:1-4). Z wer se tu 89 do wia du je my się, że Mo -
jżesz wcho dził do świąt ni cy naj święt szej za wsze wte dy, gdy
po trze bo wał od Bo ga in for ma cji, i że Bóg prze ma wiał do nie -
go sły szal nym gło sem spo mię dzy che ru bi nów nad ubła gal nią,
tj. spo mię dzy po do bień stwa chwa ły, któ ra Go re pre zen to -
wa ła. Opis ten po ka zu je, że Bóg nie mó wił do Mo jże sza tak,
jak mó wił do ka pła na – przy po mo cy Urim i Thum mim
(4 Moj. 27:21; 1 Sam. 28:6). Nie prze ma wiał też do Mo jże sza
przez sny, wi zje, nie zro zu mia łą mo wę czy po do bień stwa, jak
czy nił to wo bec pro ro ków, lecz mó wił z nim twa rzą w twarz
(4 Moj. 12:6-8). Wi dzi my więc, że Bóg i Mo jżesz pro wa dzi li ze
so bą sły szal ne roz mo wy (2 Moj. 25:22). To wła śnie w cza sie
tych roz mów i przez te roz mo wy Bóg ob ja wiał Mo jże szo wi
Swo ją wo lę i Sło wo dla Izra ela. Po nie waż opis z wer se tu 89
jest czę ścią Za ko nu, tak jak ka żda in na rzecz zwią za na z Za -
ko nem jest on ty pem przy szłych do brych rze czy (Żyd. 10:1).
Mo jżesz jest mię dzy in ny mi ty pem Chry stu sa (Żyd. 3:1-6;
11:26; 1 Kor. 10:2). Ja ko wódz Izra ela, w kon tra ście do Aaro -
na ja ko naj wy ższe go ka pła na, na Wiek Ewan ge lii przed sta wia
on na sze go Pa na ja ko Bo skie go Wy ko naw cę, Rzecz ni ka i Wo -
dza du cho we go Izra ela, w dro dze do an ty ty picz ne go Ka na -
anu. Ta kie jest ty picz ne uży cie Mo jże sza w 4 Moj. 7:89, po nie -
waż wy stę pu je on tu taj ja ko wódz Izra ela, dzia ła ją cy ja ko
Bo ski wy ko naw ca i rzecz nik, w kon tra ście do Aaro na ja ko naj -
wy ższe go ka pła na, o któ rym ten kon tekst trak tu je wła śnie
w ten spo sób.

(70) Prze by wa nie Mo jże sza w świąt ni cy naj święt szej,
na co wska zu je wer set 89, jest ty pem na sze go Pa na w Je go sta -
nie na ro dze nia z Du cha w nie bie (Żyd. 9:24). Prze by wa nie
Mo jże sza w świąt ni cy naj święt szej w ce lu po zna nia Bo skiej
wo li lub Sło wa w od nie sie niu do Izra ela w je go ró żnych re -
la cjach przed sta wia uzy ski wa nie przez na sze go Pa na od Oj -
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ca wszel kich in for ma cji na te mat Je go wo li lub my śli w związ -
ku ze wszyst ki mi in te re sa mi lu du Bo że go. Ozna cza to, że
nasz Pan otrzy mu je od Oj ca wszel ką praw dę i za da nia do re -
ali za cji pla nu Je ho wy. Wciąż praw dą jest, tak jak by ło praw -
dą, gdy był w cie le, że co kol wiek nam ob ja wia lub czy ni dla
nas, nie po cho dzi od Nie go, lecz od Oj ca (Ja na 14:10; 5:12;
7:16). W prze ci wień stwie do wie lu in nych nie chwa li się On,
że jest au to rem Swych my śli i czy nów. Tak jak Mo jżesz za -
wsze miał do stęp do świąt ni cy naj święt szej i był wy słu cha ny
przez Pa na, kie dy kol wiek by ło to ko niecz ne dla je go urzę do -
we go dzie ła Bo skie go wy ko naw cy, rzecz ni ka i wo dza Izra ela,
tak nasz Pan za wsze mo że zwró cić się do Oj ca, kie dy kol wiek
wy ma ga te go Je go urząd Bo skie go Wy ko naw cy itd. w Wie ku
Ewan ge lii. Tak jak głos Bo ga za wsze od po wia dał Mo jże szo -
wi, tak Oj ciec w an ty ty pie za wsze mó wi do Sy na. Tak jak
Mo jżesz za wsze prze ka zy wał od po wie dzi Pa na in nym, kie dy -
kol wiek ist nia ła ta ka po trze ba, tak nasz Pan czy ni w an ty ty -
pie z od po wie dzia mi Je ho wy. Cza sa mi Mo jżesz otrzy my wał
in for ma cje do swo je go wy łącz ne go użyt ku, np. gdy chciał
zo ba czyć Bo ga (2 Moj. 33:18-34:9); gdy otrzy my wał in struk cje,
jak po stą pić z Ko ra chem, Da ta nem i Abi ra mem (4 Moj. 16:5-
33) itd. W ta kich przy pad kach ro bił to, co mu po wie dzia no,
nie wy ja śnia jąc swych dzia łań Izra elo wi, Le wi tom ani ka pła -
nom. Po dob nie, nasz nie biań ski Oj ciec po le ca na sze mu Pa nu
wy ko nać pew ne rze czy w re ali za cji pla nu bez in for mo wa nia
nas o tym. Nie rzad ko pew ne spra wy ni gdy nie by ły wy ja śnia -
ne tym, któ rzy je ob ser wo wa li. Jed nak wszyst kie rze czy za -
war te w ty pach, pro roc twach i w nie zro zu mia łej mo wie Bi blii
sta ną się dla nas ja sne przed koń cem Epi fa nii. Wi dzi my więc,
że nasz Pan w ro li an ty ty picz ne go Mo jże sza, ja ko Bo ski Wy -
ko naw ca itd. na Wiek Ewan ge lii, otrzy mu je od nie biań skie -
go Oj ca ca łą praw dę, ja ką nam ob ja wia, oraz wszyst kie za da -
nia, ja kie wy peł nia w re ali za cji Bo skie go pla nu. Tej jed nej
wiel kiej praw dy do wia du je my się z 4 Moj. 7:89.
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(71) Bar dzo istot ne jest po ka za nie w ty pie te go, w ja ki spo -
sób Bóg mó wił do Mo jże sza. Czy ta my, że głos mó wił znad
ubła gal ni ar ki i spo mię dzy che ru bi nów. Nasz Pa stor wła ści wie
uczył, że ubła gal nia jest ty pem spra wie dli wo ści. Jest to zu peł -
nie oczy wi ste na pod sta wie fak tu, że kro pio no ją krwią do ko -
nu ją cą ubła ga nia, tzn. tym, co na le ża ło ubła gać, by ła spra wie -
dli wość. By ło to ko niecz ne dla te go, że to wła śnie spra wie dli -
wość nie po zwa la ła grzesz ni ko wi na kon ty nu owa nie ży cia
i tyl ko wte dy mo gła po zwo lić mu żyć, gdy do ko na no dla nie -
go ubła ga nia, co by ło za da niem krwi na ubła gal ni. Jest to ta kże
oczy wi ste na pod sta wie fak tu, że nasz Pan w Swej ludz kiej do -
sko na ło ści – spra wie dli wo ści – w Rzym. 3:25 na zwa ny jest
ubła gal nią (nie „ubła ga niem”). Po nad to, Je go wier ność, spra -
wie dli wość [ja ko czło wie ka] po ka za na jest tu taj ja ko rzecz do -
ko nu ją ca po jed na nia – Je go do sko na ła spra wie dli wość czy ni
za dość spra wie dli wo ści. Jest ona ta kże na zy wa na spra wie dli -
wo ścią Bo żą, po nie waż to Bóg ją za pew nił i po nie waż w za sa -
dzie jest ona ta ka sa ma jak spra wie dli wość Bo ga. Wy mie nie ni
są też dwaj che ru bi ni za cie nia ją cy ubła gal nię. Nasz Pa stor wła -
ści wie zde fi nio wał ich ja ko moc i mi łość Bo ga. Wska zu je na to
sym bo li ka ich oczu, zwró co nych na kro pio ną krwią ubła gal nię,
oraz roz cią gnię tych skrzy deł, po nie waż gdy (i tyl ko gdy) moc
i mi łość do strze gą, że spra wie dli wość jest za do wo lo na z krwi,
mo gą po le cieć i rze czy wi ście le cą z wy zwo le niem dla tych, dla
któ rych do ko ny wa ne jest po jed na nie. Wy ni ka to ta kże z na -
zwy – che ru bi ni chwa ły, ja ką na da je im św. Pa weł (Żyd. 9:5).
Sło wo chwa ła mię dzy in ny mi po sia da w Bi blii bar dzo pięk ne
zna cze nie, któ re do ty czy do sko na ło ści cha rak te ru. Gdy mó wi -
my o chwa le Bo ga, nie po win ni śmy ro zu mieć li te ral ne go świa -
tła czy li te ral nej wspa nia ło ści, lecz du cho wą wspa nia łość Je go
świę te go cha rak te ru (4 Moj. 14:21; Ps. 96:3; Iz. 40:5; 60:1; Rzym.
3:23; 1 Kor. 11:7; Tyt. 2:13). Sło wo chwa ła wie lo krot nie uży wa -
ne jest w zna cze niu cha rak te ru po dob ne go do Bo skie go (Rzym.
2:7,10; 5:2; 2 Kor.3:18; 1 Pio tra 1:7; 4:14). Uwa gi te do wo dzą, że
wy ra że nie che ru bi ni chwa ły od no si się do dwóch głów nych
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przy mio tów Bo ga. Ty mi dwo ma głów ny mi przy mio ta mi Bo ga,
cze ka ją cy mi na ubła ga nie i dzia ła ją cy mi po je go do ko na niu, są
oczy wi ście moc i mi łość. Wie rzy my, że gdy nie ba wem przed -
sta wi my, w ja ki spo sób jest po ka za na w ar ce mą drość Bo ga, bę -
dzie to do sta tecz nym do wo dem na to, że ci dwaj che ru bi ni re -
pre zen tu ją Bo ską moc i mi łość.

(72) Czwar tą rze czą, ja ka znaj do wa ła się nad skrzy nią ar ki
(ubła gal nia i dwaj che ru bi ni sta no wi li trzy z tych czte rech) by -
ło She ki nah. Jest to po za bi blij ne he braj skie sło wo, któ re zna czy
to, co miesz ka. Jest uży wa ne na ozna cze nie chwa ły miesz ka ją -
cej mię dzy che ru bi na mi, ja ko re pre zen ta cji Bo ga (4 Moj. 12:8;
1 Sam. 4:4; 2 Sam. 6:2; Ps. 99:1). Nie któ rzy błęd nie uzna li, że
chwa ła ta re pre zen tu je mą drość. Bi blia wie lo krot nie mó wi jed -
nak o Bo gu ja ko miesz ka ją cym mię dzy che ru bi na mi i przez to
wy ra że nie naj wy raź niej ma na my śli tę chwa łę ja ko re pre zen -
ta cję, ja ko „po do bień stwo Pa na” (4 Moj. 12:8). Nie przed sta wia
więc ona mą dro ści. Nie po win ni śmy oczy wi ście ro zu mieć, że
Bóg miesz kał mię dzy che ru bi na mi w Swo im cie le, po nie waż Je -
go cia ło by ło w nie bie. Wy ra że nie „po do bień stwo Pa na” [ta kie
jest do słow ne tłu ma cze nie frag men tu 4 Moj. 12:8, w No wym
Prze kła dzie od da ne ja ko „praw dzi wa po stać Pa na” – przy pis
tł.] ozna cza re pre zen ta cję Pa na. Za tem chwa ła mię dzy che ru -
bi na mi i nad ubła gal nią by ła re pre zen ta cją Bo ga. Ten spo sób
mó wie nia jest bar dzo po dob ny do uży te go przy uka za niu się
na sze go Pa na Sau lo wi z Tar su nie da le ko Da masz ku. Saul tak
na praw dę nie wi dział uwiel bio ne go cia ła na sze go Pa na, któ re -
go „nie wi dział ża den z lu dzi ani wi dzieć nie mo że” (1 Tym.
6:16). W chwa le, któ ra świe ci ła z te go cia ła i któ ra ośle pi ła go,
za nim je go wzrok zdo łał prze nik nąć do cia ła, z któ re go ona
wy cho dzi ła i któ re re pre zen to wa ła, wi dział on je go wi zję, re -
pre zen ta cję (Dz.Ap. 26:19). Nie po win ni śmy więc ro zu mieć, że
She ki nah by ło Bo giem: by ła to ra czej re pre zen ta cja Bo ga. Je śli
jed nak She ki nah nie przed sta wia mą dro ści, czy mą drość nie
jest gdzieś po ka za na w związ ku z gór ną czę ścią ar ki, gdzie jak
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za uwa ży li śmy po ka za ne są spra wie dli wość, moc i mi łość? Od -
po wia da my twier dzą co. Świa tło pro mie niu ją ce z te go chwa leb -
ne go She ki nah re pre zen tu je mą drość (Ps. 80:2; 97:11; Ja na 1:9;
por. 1 Kor. 1:30). Wi dzi my za tem, że Bóg jest przed sta wio ny
w She ki nah po nad skrzy nią ar ki, któ ra re pre zen tu je Chry stu -
sa, a czte ry głów ne przy mio ty Bo ga są po ka za ne w ubła gal ni,
che ru bi nach oraz świe tle świe cą cym z She ki nah. Jak mo żna za -
uwa żyć, wer set 89 do wo dzi, że Głos Bo ga mó wią cy do Mo jże -
sza wy cho dził z She ki nah: „mó wią cy do nie go znad ubła gal -
ni … i spo mię dzy dwóch che ru bi nów”. Sło wa wy po wia da ne
przez ten Głos ta kże re pre zen tu ją mą drość – gdy Bo ska mą -
drość, ja ko praw dzi wa mą drość, wy ra ża się wo bec na sze go
Pa na w mo wie.

(73) W sym bo li ce tej za wie ra ją się do nio słe praw dy. Nie
tyl ko po ka zu je ona wiel kie go Je ho wę, lecz ta kże Je go cha rak -
ter. Lecz to nie wszyst ko: Głos wy cho dzą cy od re pre zen ta cji
Bo ga, oto czo ny sym bo la mi Je go czte rech głów nych przy mio -
tów, su ge ru je myśl, że sło wa i czy ny Bo ga wy pły wa ją, są wy -
po wia da ne lub wy ko ny wa ne zgod nie z Je go cha rak te rem,
a ta kże przy no szą owo ce wła ści we ta kie mu cha rak te ro wi. Su -
ge ru je ona ta kże, że nasz Pan, ja ko Wy ko naw ca Je ho wy, mó -
wi i wy ko nu je tyl ko to, co po zo sta je w har mo nii z cha rak te rem
i roz ka za mi Je ho wy. Uczy ona ta kże o Je go pod po rząd ko wa -
niu Je ho wie we wszyst kim, a szcze gól nie w za kre sie zdo by wa -
nia in for ma cji, za rzą dzeń i za dań do re ali za cji Bo skie go pla nu.
Do wo dzi, że Bóg jest źró dłem pla nu, je go za rzą dzeń i dzieł,
tak jak do wo dzi, że Je go Wy ko naw cą jest Je zus. Su ge ru je, że
ani Oj ciec, ani Syn nie czy nią i nie mó wią ni cze go, co by ło by
sprzecz ne z Bo skim cha rak te rem. Lo jal ność na sze go Pa -
na w Je go urzę do wym dzie le za wie ra się ta kże w sym bo lu Mo -
jże sza, któ ry za wsze lo jal nie przy cho dził do Bo ga po wska -
zów ki i któ ry wy ko ny wał Je go wo lę, prze ka zy wa ną mu przez
Głos. Tak jak w ty pie Mo jżesz zo stał wiel ce za szczy co ny pre -
ro ga ty wą swe go urzę du, da ją cą mu przy wi lej do stę pu
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do obec no ści Bo ga przy ka żdej oka zji, któ ra te go wy ma ga ła,
tak w an ty ty pie nasz Pan jest wiel ce za szczy co ny sto sow ną an -
ty ty picz ną pre ro ga ty wą. Oj ciec oczy wi ście wiel ce za szczy cił
i wy niósł Swe go Sy na w tym za ry sie Je go urzę du, ja ko Od bie -
ra ją ce go i Udzie la ją ce go praw dę w in te re sie Bo skie go pla nu
i lu du. Fak ty te po win ny na peł nić nas wiel kim za ufa niem
do na sze go Pa na ja ko Wy ko naw cy i Rzecz ni ka Bo ga, pro wa -
dzą ce go nas do nie biań skie go Ka na anu. Bóg i Mo jżesz, pro wa -
dzą cy roz mo wy na te ma ty oso bi ste oraz na te mat ce lów Bo ga
dla Izra ela itp., są nie zwy kłym ty pem spo łecz no ści i współ pra -
cy Oj ca i Sy na w ich wszyst kich oso bi stych spra wach oraz
w spra wie Bo skie go pla nu i lu du.

(74) Po wy ższe uwa gi koń czą na sze roz wa ża nia na te mat
4 Moj. 7, dru gie go naj dłu ższe go roz dzia łu Bi blii. Z punk tu wi -
dze nia swych an ty ty picz nych na uk roz dział ten jest oczy wi ście
bar dzo nie zwy kły. Na sza roz bu do wa na ana li za po win na wy -
wy ższyć Bo ga w na szym ser cu i umy śle, po nie waż Je go cu -
dow na mą drość prze wi dzia ła dwa na ście głów nych ru chów
Ma lucz kie go Stad ka mię dzy dwo ma Żni wa mi oraz związ ki
wo dzów z utra cju szy ko ron z ty mi ru cha mi, wraz z ich od no -
śny mi na uka mi. Sło wa wer se tu 89 są od po wied nim za koń cze -
niem te go cu dow ne go roz dzia łu, po nie waż po ka zu ją one
w an ty ty pie, w ja ki spo sób nasz Pan otrzy my wał od Oj ca na -
uki, przy po mo cy któ rych przy wód cy Ma lucz kie go Stad ka
roz po czy na li dwa na ście ru chów. Po ka zu ją też, w ja ki spo sób
otrzy my wał od Oj ca od po wied nie na uki na pra wia ją ce, oba la -
ją ce i etycz ne, któ rych udzie lał wo dzom z utra cju szy ko ron
do ich po do ba ją cej się Bo gu słu żby na rzecz sza far skich na uk
tych dwu na stu ru chów. Po nad to, gdy zro zu mie my an ty typ
4 Moj. 8:1-4, oka że się, że wer se ty te po win ny znaj do wać się
w tym sa mym roz dzia le ra zem z 4 Moj. 7:89. Z punk tu wi dze -
nia fi gu ry ka płań skiej 4 Moj. 8:1-4 po ka zu je bo wiem, w ja ki
spo sób bi blij ne in for ma cje, udzie la ne przez Bo ga na sze mu Pa -
nu ja ko Je go Wy ko naw cy w świąt ni cy naj święt szej, są prze ka -
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zy wa ne po zo sta łym Ka pła nom. Z po wo du te go lo gicz ne go
związ ku treść 4 Moj. 7:89-8:4 po win na znaj do wać się w tym sa -
mym roz dzia le. To wła śnie dla te go oma wia my je ra zem, w jed -
nym roz dzia le. Je śli cho dzi o sa me te wer se ty, an ty ty picz na ró -
żni ca mię dzy ni mi jest na stę pu ją ca: 4 Moj. 7:89 po ka zu je, w ja -
ki spo sób nasz Pan otrzy mu je wszel kie in for ma cje, ja kich po -
trze bu je dla Swo je go urzę du ja ko Bo ski Wy ko naw ca, Rzecz nik
i Wódz lu du Bo że go. 4 Moj. 8:1-4 po ka zu je na to miast, w ja ki
spo sób udzie la On ka płań stwu ty le z tych in for ma cji, ile za war -
tych jest w Bi blii. Pew ne „skry te rze czy”, któ re nie są ob ja wio -
ne w Bi blii, sta no wią część in for ma cji, ja kich Je ho wa udzie la
na sze mu Pa nu, któ rych On nie zdra dza Ka pła nom. Ta kie
„skry te rze czy” sta no wią wy łącz ną po moc dla Nie go, o czym
za pew nia nas Pan w 5 Moj. 29:29.

(75) 4 Moj. 8:1 mó wi o od dziel nym po sel stwie, ja kie zgod -
nie z me to dą ob ja wia nia na kre ślo ną w 4 Moj. 7:89 Bóg udzie -
lił Mo jże szo wi, a wer set 2 po da je nam treść te go po sel stwa.
Po le ce nie do ty czy ło te go, gdzie Aaron miał stać w cza sie za -
pa la nia sied miu lamp świecz ni ka. Fakt ten nie jest wi docz ny
w brzmie niu prze kła du A.V. Praw dę mó wiąc, tłu ma cze nie
wer se tów 2 i 3 w prze kła dzie A.V. jest ma ło zro zu mia łe i ma -
ło sen sow ne. A.R.V. od da je je znacz nie le piej: „Kie dy bę -
dziesz za pa lał lam py, sie dem lamp da świa tło przed świecz -
ni kiem. I uczy nił tak Aaron; za pa lił lam py tak, by da wa ły
świa tło przed świecz ni kiem”. Po le ce nie to zo sta ło da ne po to,
by w cza sie za pa la nia świecz ni ka Aaron stał tak, aby swym
cie niem nie za sła niał prze strze ni mię dzy pierw szą za sło ną
a świecz ni kiem, po nie waż to wła śnie ta prze strzeń by ła
przed świecz ni kiem. Za pa la jąc świecz nik, Aaron miał za tem
stać mię dzy nim a dru gą za sło ną, tj. z ty łu świecz ni ka. Po le -
ce nie to zo sta ło da ne w ty pie po to, by pod ka płan, wcho dzą -
cy do świąt ni cy w cza sie za pa la nia przez Aaro na świecz ni ka,
miał nie za kłó co ny wi dok na prze strzeń mię dzy pierw szą za -
sło ną a świecz ni kiem, dzię ki cze mu pierw szą rze czą, ja ką
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miał uj rzeć po wyj ściu spod pierw szej za sło ny, miał być
świecz nik, bez ja kie go kol wiek za sła nia ją ce go go przed mio -
tu. Mia ło to ta kże na ce lu po ka za nie, że świecz nik otrzy my -
wał swe świa tło z świąt ni cy naj święt szej, przed któ rą stał
naj wy ższy ka płan. Po nad to, po wo dem by ło ta kże i to, by
naj wy ższy ka płan stał nie co w cie niu za świecz ni kiem, w sto -
sun ku do ka pła na wcho dzą ce go do świąt ni cy i sta ją ce go
przed świecz ni kiem. Wi dzi my więc, że naj wy ższy ka płan
nie tyl ko za pew niał świecz ni ko wi ca łą oli wę i ja ko je dy ny
przy ci nał je go kno ty oraz utrzy my wał go w czy sto ści (3 Moj.
24:2-4), lecz był on ta kże je dy nym, któ ry go za pa lał. Wszyst -
kie te rze czy są ty picz ne.

(76) A te raz roz wa ży my an ty typ. Wska za li śmy na głów ny
ele ment an ty ty pu, uży wa jąc po wy żej wy ra że nia mó wią ce go
o Aaro nie Wie ku Ewan ge lii ja ko Daw cy praw dy. Kil ka wy ja -
śnień uczy ni to bar dziej kla row nym. Sam nasz Pan po da je, że
świecz nik jest ty pem ca łe go Ko ścio ła, a do zo bra zo wa nia go
w je go sied miu okre sach uży wa On sied miu zbo rów (Obj.
1:20). Pod ka pła ni ta kże re pre zen tu ją Ko ściół (1 Pio tra 2:5,9).
Te dwa fak ty za sta na wia ją wie lu bra ci, któ rzy są dzą, że po wy -
ższe dwa an ty ty py wza jem nie so bie prze czą. Oto po go dze nie
tej po zor nej sprzecz no ści: Świecz nik, da ją cy świa tło ka pła no -
wi w świąt ni cy, przed sta wia Ko ściół w funk cji oświe ca nia
bra ci świa tłem – na ucza nia ich praw dy; na to miast ka płan
wi dzą cy świa tło świecz ni ka przed sta wia bra ci otrzy mu ją cych
oświe ce nie (praw dę) od bra ci na ucza ją cych ich praw dy. Kie -
dy kol wiek więc uczy my ko go kol wiek z na szych bra ci praw -
dy bi blij nej, w tej czyn no ści je ste śmy po ka za ni w świecz ni ku
udzie la ją cym świa tła; a kie dy kol wiek je ste śmy oświe ca ni
przez na szych bra ci ja ką kol wiek bi blij ną praw dą, w tej czyn -
no ści je ste śmy przed sta wie ni w ka pła nie do strze ga ją cym
świa tło świecz ni ka. Kno ty świecz ni ka re pre zen tu ją czło wie -
czeń stwo bra ci w funk cji oświe ca nia in nych. Przy ci na nie kno -
tów przez naj wy ższe go ka pła na przed sta wia na sze go Pa -
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na usu wa ją ce go z nas – w na szej funk cji wza jem ne go oświe -
ca nia się – grzech, błąd, sa mo lub stwo i świa to wość, co czy ni
ucząc i dys cy pli nu jąc nas. Tak jak przy cię te kno ty da wa ły ja -
śniej sze i bar dziej sta bil ne świa tło, tak i my tym ja śniej i moc -
niej na ucza my praw dy, im sku tecz niej ta kie na uki i dys cy pli -
no wa nie są przyj mo wa ne przez nas z rąk na sze go Naj wy -
ższe go Ka pła na. Pro wa dzi to do lep sze go wza jem ne go oświe -
ca nia się. By ła to pierw sza czyn ność w po rząd ko wa niu
świecz ni ka przez naj wy ższe go ka pła na.

(77) Dru gą czyn no ścią na le żą cą do po rząd ko wa nia
świecz ni ka i bę dą cą wy łącz nym obo wiąz kiem naj wy ższe go
ka pła na by ło na peł nia nie go oli wą. Jak już dość szcze gó ło wo
pi sa li śmy, oli wa re pre zen tu je w tym miej scu du cha zro zu mie -
nia praw dy (Mat. 25:3,4,8-10). De fi ni cja ta ozna cza dwie rze -
czy: (1) praw dę oraz (2) jej wła ści we zro zu mie nie. Nasz Naj -
wy ższy Ka płan udzie la nam jed ne go i dru gie go w na szej
funk cji na ucza nia i ro zu mie nia praw dy (1 Kor. 1:30). Wę giel
za war ty w oli wie re pre zen tu je praw dę, a czą stecz ki oli wy
za wie ra ją ce ten wę giel przed sta wia ją du cha zro zu mie nia oso -
by przyj mu ją cej tę praw dę. Pa le nie się wę gla za war te go w oli -
wie spra wia ło, że w świąt ni cy by ło emi to wa ne świa tło. Wska -
zu je to, że tym, co spra wia, że praw da świe ci i da je oświe ce -
nie jest słu że nie praw dą. W ten spo sób nasz Pan na le wa tę an -
ty ty picz ną oli wę (praw dę i jej zro zu mie nie) w na sze ser ce
i umysł, a my – wza jem nie ucząc sie bie tej praw dy – uka zu -
je my na sze mu ser cu i umy sło wi świa tło, któ re da je im wgląd
w du cho we rze czy. Przy nie co in nym wy ko rzy sta niu te go
ogól ne go sym bo lu świecz ni ka kil ka od mien nych szcze gó łów
jest po ka za nych w Zach. 4:2,3,10-13, nie po ka za nych w ten
spo sób w 4 Moj. 8:1-4. W oby dwu frag men tach świecz nik re -
pre zen tu je Ko ściół. W 4 Moj. 8 nasz Pan jest przed sta wio ny
przez Aaro na, na to miast w Zach. 4 – przez cza szę, do któ rej
spły wa ła oli wa, oraz przez dwie rur ki łą czą ce cza szę z drze -
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wa mi oliw ny mi. Cza sza re pre zen tu je Go ja ko skarb ni cę praw -
dy i jej zro zu mie nia dla Ko ścio ła, na to miast dwie rur ki przed -
sta wia ją Go w Je go zdol no ściach umy sło wych, po przez któ -
re czer pie On praw dę do Swo je go umy słu ze Sta re go i No we -
go Te sta men tu, an ty ty pu dwóch drzew oliw nych (Obj. 11:3-
12). W oby dwu frag men tach sie dem ra mion świecz ni ka re pre -
zen tu je sie dem okre sów jed ne go Ko ścio ła, na to miast sie dem
ru rek re pre zen tu je spe cjal nych rzecz ni ków Pa na wo bec Ko -
ścio ła, tj. sied miu anio łów sied miu ko ścio łów (Obj. 1:20). Tych
sied miu po słan ni ków zwa nych jest (Zach. 4:10) ocza mi Pa na,
po nie waż Pan pa trzy przez nich dla ko rzy ści Ko ścio ła. Drze -
wo oliw ne po pra wej stro nie świecz ni ka re pre zen tu je No wy
Te sta ment, a to po je go le wej stro nie – Sta ry Te sta ment. Frag -
ment z Za cha ria sza po ka zu je, że nasz Pan jest dla Ko ścio ła
skarb ni cą praw dy i jej zro zu mie nia, spły wa ją cy mi do Nie go
(cza szy) po przez Je go zdol no ści umy sło we (dwie rur ki) ze
Sta re go i No we go Te sta men tu (dwa drze wa oliw ne) i prze ka -
zy wa ny mi przez Nie go Ko ścio ło wi za po śred nic twem sied -
miu skła do wych po słań ców (sie dem ru rek) – po jed nym dla
ka żde go z sied miu okre sów Ko ścio ła. Je śli cho dzi o oli wę,
wi dzi my więc, że sym bo le zwią za ne z ob słu gą świecz ni ka
przez Aaro na po ka zu ją, że po Bo gu nasz Pan jest skarb ni cą
i tym, któ ry udzie la praw dy Ko ścio ło wi.

(78) Trze cią rze czą zwią za ną z ob słu gą świecz ni ka by ło
utrzy my wa nie go w na le ży tej czy sto ści. Ta kże i to mu siał
wy ko ny wać ka płan, po nie waż za wie ra się to w ob słu dze
świecz ni ka, któ ra na le ża ła do je go obo wiąz ków. Re pre zen tu -
je to na sze go Pa na, któ ry przez Du cha, Sło wo i opatrz no ści
Bo że roz wi ja, wzmac nia, rów no wa ży i do sko na li bra ci
w funk cji wza jem ne go oświe ca nia się praw dą w trak cie wy -
ko ny wa nia przez nich tej czyn no ści. Gdy więc po ma ga ją so -
bie wza jem nie w zro zu mie niu praw dy, On tak do sto so wu je
do nich Swo je na uki, Du cha i opatrz no ści, by tym, któ rzy są
wier ni w ucze niu swych bra ci, umo żli wić roz wój w ka żdym
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do brym sło wie i czy nie, wzmac nia jąc, rów no wa żąc i do sko -
na ląc ich w tym (1 Kor. 1:30; Żyd. 13:20,21).

(79) Ko lej ną wy łącz ną funk cją naj wy ższe go ka pła na by ło
za pa la nie świecz ni ka. Wy ni ka to z 3 Moj. 24:2-4 oraz z 4 Moj.
8:1-4. Pro wa dzi nas to do szcze gól ne go roz wa że nia an ty ty pu
4 Moj. 8:1-4. Za pa la nie świecz ni ka przez Aaro na przed sta wia
na sze go Pa na, któ ry po udzie le niu nam nie zbęd ne go oświe -
ce nia wpro wa dza nas w oko licz no ści, w któ rych ma my spo -
sob no ści oświe ca nia bra ci, i przez Swe go Du cha, Sło wo
i opatrz no ści po bu dza nas do udzie la nia im ta kie go oświe ce -
nia. To, że tyl ko naj wy ższy ka płan miał pra wo za pa lać
świecz nik jest ty pem fak tu, że tyl ko nasz Pan mo że po sta wić
Sie bie lub in nych w oko licz no ściach, w któ rych po wsta ją spo -
sob no ści oświe ca nia bra ci oraz po bu dza nia do ta kiej ak tyw -
no ści. Do wo dzi to, jak złe są pró by „sta wia nia” sa me go sie bie
ja ko (rze ko me go) oświe ci cie la bra ci oraz jak złe są pró by „sta -
wia nia” i po pie ra nia in ne go ja ko (rze ko me go) oświe ci cie la
bra ci, je śli kto kol wiek czy ni to bez wy raź nie ob ja wio nej wo -
li Pa na. Wska zu je to ta kże na zło wła snych wy sił ków sta nia
się lub po ma ga nia in nym w sta niu się (rze ko mym) oświe ci cie -
lem bra ci, je śli nie wska zu je te go oczy wi sta wo la Pa na. Naj -
bar dziej ra żą ce zło błę du, tak obec nie po wszech ne go wśród
lu du Pa na, czę ścio wo jest wy ni kiem igno ro wa nia pre ro ga ty -
wy na sze go Naj wy ższe go Ka pła na w tym za kre sie. Świa tło
pa da ją ce przed świecz ni kiem (mię dzy nim a pierw szą za sło -
ną) jest ty pem fak tu, że ja kie kol wiek uzna ne przez Bo ga
oświe ca nie bra ci po cho dzi od Ko ścio ła i że udzie la ne jest ono
tyl ko tym, któ rzy po kor nie, w ci cho ści, chęt nie, uczci wie
i w świę to ści pod da ją się Ko ścio ło wi, w je go funk cji usta no -
wio ne go przez Bo ga oświe ci cie la bra ci, pod zwierzch nic twem
Chry stu sa. Ta ka po sta wa po ka za na jest przez ka pła na sto ją -
ce go przed świecz ni kiem. To, że po wyj ściu spod pierw szej
za sło ny naj pierw do strze gał świa tło przed sta wia fakt, że
pierw szym przy wi le jem świe żo spło dzo ne go no we go stwo -
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rze nia jest wi dok praw dy. Do strze że nie przez nie, że świa tło
to po cho dzi od świecz ni ka jest ty pem fak tu, iż uzna je ono
otrzy my wa nie praw dy od swych bra ci.

(80) To, że naj wy ższy ka płan nie za pa lał lamp sto jąc
przed ni mi, re pre zen tu je fakt, że nie je ste śmy oświe ca ni oso bi -
ście przez na sze go Pa na, bez udzia łu ludz kich na rzę dzi. Cień, ja -
ki naj wy ższy ka płan rzu cał by przed ka pła na pod cho dzą ce go
do świecz ni ka, gdy by w cza sie je go za pa la nia stał przed nim, jest
ty pem fak tu, że gdy by nasz Pan na uczał nas w spo sób wi dzial -
ny, bez udzia łu ludz kich na rzę dzi, wy ni kiem te go by ło by wpro -
wa dza nie nas w stan za mie sza nia, a nie oświe ce nie. Sta nie przez
naj wy ższe go ka pła na za świecz ni kiem, gdy w cza sie je go ob słu -
gi mię dzy in ny mi go za pa lał, przed sta wia na sze go Pa na kry ją -
ce go się za Swy mi rzecz ni ka mi, gdy uczy nas, da je nam świa tło
– nie bez po śred nio, lecz po przez in nych. To, że w cza sie po da -
wa nia od no śne go świa tła jest On isto tą du cho wą po ka za ne jest
przez pół cień, w któ rym naj wy ższy ka płan stał wo bec pod cho -
dzą ce go ka pła na, za ję ty ja kąś czyn no ścią na le żą cą do ob słu gi
świecz ni ka. Po nad to, miej sce to by ło zaj mo wa ne przez naj wy -
ższe go ka pła na po to, by po ka zać fakt, że za pa la nie lamp przy -
cho dzi od stro ny świąt ni cy naj święt szej – nie ba, co w ten spo sób
wska zy wa ło na Bo ga ja ko osta tecz ne Źró dło świa tła oświe ca ją -
ce go Ka pła nów. Typ ten z wie lu punk tów wi dze nia uka zu je
nam za tem Aaro na Wie ku Ewan ge lii ja ko Daw cę praw dy.

(81) Jest jesz cze je den typ naj wy ższe go ka pła na po ka zu -
ją cy na sze go Naj wy ższe go Ka pła na ja ko Udzie la ją ce go Ko -
ścio ło wi Bo skiej praw dy. Ma my tu na my śli dzia ła nia naj wy -
ższe go ka pła na w ce lu uzy ska nia od Bo ga od po wie dzi na py -
ta nia Izra ela po przez Urim i Thum mim. W Te raź niej szej Praw -
dzie wy ja śni li śmy, że Urim (świa tła) re pre zen tu je na uki Bi -
blii, a Thum mim (do sko na ło ści) – czte ry wiel kie przy mio ty Bo -
ga: moc, mą drość, spra wie dli wość i mi łość. Od cza su po da nia
te go wy ja śnie nia Pan udzie lił nam nie co wię cej oświe ce nia –
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za rów no w od nie sie niu do ty pu, jak i an ty ty pu. Do tej po ry
py ta niem bez od po wie dzi po zo sta wa ło to, czym by ły ty picz -
ne Urim i Thum mim. Oto wszyst kie wer se ty, w któ rych wy -
stę pu je wy ra że nie Urim i Thum mim: 2 Moj. 28:30; 3 Moj. 8:8;
4 Moj. 27:21; 5 Moj. 33:8; 1 Sam. 28:6; Ezdr. 2:63; Neh. 7:65. Jak
mo żna za uwa żyć, na pier śnik jest na zy wa ny na pier śni kiem,
za nim umiesz czo no w nim 12 dro go cen nych ka mie ni, a na -
wet zro bio no w nim opra wy na ka mie nie (2 Moj. 28:15-17).
Na zy wa ny był też w ten spo sób, za nim do da no do nie go
Urim i Thum mim (2 Moj. 28:30). Jest po wie dzia ne, że by ły one
na ser cu Aaro na (2 Moj. 28:30), tak jak na je go ser cu znaj do -
wa ły się dro go cen ne ka mie nie i wy ry te na nich imio na po ko -
leń (2 Moj. 28:29). Co wię cej, jak wy ni ka z na szych roz wa żań
ofiar ksią żąt Wie ku Ewan ge lii, dwu na stu sza far skim dok try -
nom to wa rzy szy ły na uki etycz ne, od po wia da ją ce dwu na stu
ka mie niom, na któ rych wy pi sa ne by ły imio na dwu na stu po -
ko leń, bę dą ce ty pem na uk i cha rak te ry styk (2 Moj. 28:21).
Po praw ne tłu ma cze nie sto sow nych frag men tów 2 Moj. 28:30
oraz 3 Moj. 8:8 jest na stę pu ją ce: „Do na pier śni ka są du dasz
Urim i Thum mim [dasz mu urząd peł nie nia swej funk cji]”
oraz: „I dał do na pier śni ka Urim i Thum mim [dał mu urząd
peł nie nia swej funk cji]”. Fak ty te, po łą czo ne z an ty ty picz -
nym zna cze niem Urim (na uki) i Thum mim (przy mio ty) wy -
da ją się uto żsa miać Urim i Thum mim z ty mi ka mie nia mi
w od nie sie niu do ich świa teł (Urim) oraz nich sa mych w ich
pięk nie (do sko na ło ści – Thum mim). Skła nia my się więc
do po glą du, że Urim to świa tła ema nu ją ce z tych dro go cen -
nych ka mie ni, gdy zna la zły się one w świe tle świąt ni cy naj -
święt szej, a Thum mim – dro go cen ne ka mie nie w ich pięk nie,
do sko na le pod kre śla nym przez to sa mo świa tło. Być mo że od -
po wiedź tak by ła po da wa na przez świa tło pa da ją ce w jed nym
kie run ku, a od po wiedź nie – przez świa tło pa da ją ce w in -
nym kie run ku: do gó ry lub na pra wo w zna cze niu tak, do do -
łu lub w le wo w zna cze niu nie. Bi blia mil czy na ten te mat.
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(82) Cho ciaż do kład na na tu ra tych kwe stii nie jest mo żli wa
do udo wod nie nia, wie my, iż fak tem jest, że od po wia da jąc na na -
sze py ta nia przez an ty ty picz ne Urim i Thum mim, nasz Naj wy -
ższy Ka płan udzie la od po wie dzi przez na uki Bi blii oraz za le ca -
ne przez nią głów ne Bo skie ła ski, a ta kże zgod nie z na uka mi Bi -
blii i za le ca ny mi przez nią głów ny mi Bo ski mi ła ska mi. Za tem an -
ty typ Urim i Thum mim jest ja sny. Tym pierw szym są dok try ny
Bi blii, a dru gim – głów ne ła ski. Licz ba tych głów nych łask wy -
no si dwa na ście i są one po trój nym roz wi nię ciem czte rech głów -
nych przy mio tów Bo ga, któ re ja ko ta kie są po ka za ne przez czte -
ry pro ste ką ty na pier śni ka oraz czte ry rzę dy, w któ rych osa -
dzo ne by ły ty picz ne ka mie nie (2 Moj. 28:17). Za tem ty picz ny naj -
wy ższy ka płan ro zu miał Bo skie od po wie dzi na py ta nia do ty czą -
ce Izra ela przez har mo nię mię dzy ty picz ny mi świa tła mi pa da -
ją cy mi z dwu na stu dro go cen nych ka mie ni a dwu na sto ma ka -
mie nia mi na pier śni ka w ich pięk nie. Przed sta wia to na sze go
Pa na uzy sku ją ce go od Bo ga od po wie dzi na py ta nia du cho we -
go Izra ela na pod sta wie har mo nij ne go po łą cze nia dok tryn Bi blii
oraz dwu na stu głów nych łask za le ca nych przez Bi blię. Ma my
tu taj ko lej ny typ te go, w ja ki spo sób nasz Aaron udzie la nam Bo -
skiej praw dy. Po win ni śmy tu taj do dać, że tak jak by ło w przy -
pad ku sied miu ru rek, tak jest w przy pad ku od po wie dzi przez
an ty ty picz ne Urim i Thum mim: nasz Pan udzie la zwy kle Swych
od po wie dzi przez tych po ka za nych w sied miu gwiaz dach. Jak
fak ty te po win ny wy wy ższyć Go w na szej oce nie! Jak po win ny
wy le czyć nas z py chy, któ ra po żą da chwa ły czło wie ka dla nas,
ja ko rze ko mych twór ców („ory gi nal nych my śli cie li”) praw dy.
Na szym naj wy ższym przy wi le jem w tym za kre sie jest po zo -
sta wa nie czę ścią świecz ni ka, któ ry świe ci po ży czo nym świa -
tłem, roz pa lo nym przez ko goś in ne go – na sze go wiel kie go Naj -
wy ższe go Ka pła na. Za tem chwa ła na le ży się Bo gu, nie nam.

(83) 4 Moj. 8:4 po da je krót ki opis bu do wy świecz ni ka. Je go
zło to re pre zen tu je bo skość Ko ścio ła ja ko no wych stwo rzeń oraz
no si cie li świa tła dla bra ci. To, że był on wy ku ty, re pre zen tu je
kształ to wa nie ser ca i umy słu tych no si cie li świa tła w pięk nych
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i po ży tecz nych za le tach i osią gnię ciach, przez Sło wo, Du cha
i opatrz no ści Bo że, zwłasz cza przez te ostat nie, w ich aspek tach
do świad cza nia nas. Wy ra że nie „za rów no je go trzon, jak i je go
kwia ty”, zgod nie z wy ja śnie niem na sze go Pa sto ra, przed sta wia
to, że ja ko no si ciel świa tła do bra ci ca ły Ko ściół jest pięk ny w my -
śli, cha rak te rze i owo cach do brych uczyn ków. Ta ki wła śnie był
za miar Bo ga w od nie sie niu do Ko ścio ła („we dług wzo ru, jak
Pan po ka zał Mo jże szo wi”), po nie waż wszy scy, któ rzy do Nie go
na le ży my, „je go dzie łem je ste śmy, stwo rze ni w Chry stu sie Je zu -
sie do do brych uczyn ków, do któ rych prze zna czył nas Bóg, aby -
śmy w nich cho dzi li” (Efez. 2:10). Tą re flek sją mo że my wła ści wie
za koń czyć na sze roz wa ża nia na te mat Mo jże sza i Aaro na Wie ku
Ewan ge lii ja ko Od bie ra ją cych i Udzie la ją cych praw dy. Ich lek cje
z pew no ścią są głę bo kie, kla row ne, krze pią ce i bu du ją ce. Ma ją
oczy wi ście na ce lu wzmoc nić na szą mi łość i cześć dla Bo ga i Chry -
stu sa, a ta kże na szą oce nę dla wiel kich przy wi le jów, ja kich udzie -
la ją nam oni ja ko od bior com i prze ka zi cie lom praw dy, a to dla -
te go, że Bóg jest Źró dłem, a Je zus – Na rzę dziem tych przy wi le -
jów, jak do wo dzą te go te ty picz ne roz wa ża nia. „Chwa ła niech bę -
dzie Bo gu, od któ re go pły ną wszel kie bło go sła wień stwa; za wsze
ra duj my się w Je go Sy nu”!

PY TA NIA
(1) Ja ka by ła re la cja po ko le nia Da na wo bec przy byt ku i czy imi po -

tom ka mi by ły wszyst kie usy tu owa ne tam po ko le nia? Co i dla cze go
by ło sztan da rem obo zu po pół noc nej stro nie? Co wska zu je na to, że
Dan jest ty pem bap ty stów? Co zna czy sło wo Dan i dla cze go jest uży -
te? Ja ki jest zwią zek bap ty stów z Ma lucz kim Stad kiem i jak jest to po -
ka za ne w ty pie?

(2) Kto był księ ciem Da na – co zna czy je go imię i ja kie ma to
zna cze nie w an ty ty pie? Ja kie by ły re la cje mię dzy wo dza mi a człon -
ka mi Ko ścio ła bap ty stów i co jesz cze te mu sprzy ja ło? Ja kie by ło imię
oj ca Achie ze ra – co ono zna czy i w ja ki spo sób pa su je w an ty ty pie
do wo dzów z utra cju szy ko ron Ko ścio ła bap ty stów? 

(3) Wśród ja kich na ro dów miał swój po czą tek od no śny ruch Ma -
lucz kie go Stad ka i kto był je go głów nym wo dzem z utra cju szy ko ron?
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W ja ki spo sób i przez ko go de no mi na cja bap ty stów zo sta ła za po cząt -
ko wa na wśród lu dów an glo ję zycz nych? Jak wy glą dał roz wój te go
ko ścio ła na zie mi an giel skiej i kto roz po czął go w Ame ry ce? Cze go
do ko na no w sze re gach te go ko ścio ła w XVIII wie ku? Ko go jesz cze
mo żna wy mie nić z gro na wo dzów z utra cju szy ko ron te go ko ścio ła?

(4) Ja kie dwie dok try ny nie są sza far ską dok try ną Ko ścio ła bap ty -
stów i dla cze go nie któ rzy za ta ką je uwa ża ją? Ja ka jest sza far ska dok try -
na te go ko ścio ła i co mo żna o niej po wie dzieć? Ko go nie uwa ża li, a ko -
go uwa ża li za chrze ści jan? Dla cze go bap ty ści za prze cza li, że uspra wie -
dli wie nie przy cho dzi wy łącz nie przez wia rę – w ja kim stop niu mie li ra -
cję? Jak mo żna zde fi nio wać sza far ską dok try nę bap ty stów i czy jest ona
praw dzi wa? Co da je uspra wie dli wie nie przez wia rę, a cze go nie da je?
Dla cze go ich punkt wi dze nia nie był wte dy wy star cza ją co peł ny?

(5) Co bap ty ści twier dzą o swej sza far skiej dok try nie? Ja kie ele -
men ty do strze ga ją w na wró ce niu? Co na wró ce nie mie ści w so bie
w na uce bi blij nej? Co z bi blij ne go punk tu wi dze nia mo że my po wie -
dzieć o po glą dzie bap ty stów i me to dy stów na te mat na wró ce nia? Ja -
kie dwie za le ty obec ne by ły w ich sza far skiej dok try nie i ja ki jest ich
zwią zek z po świę ce niem? Dla cze go bap ty ści są po ka za ni przez po -
ko le nie po pół noc nej stro nie przy byt ku i dla cze go są tam pierw szą
de no mi na cją? Dla cze go pre zbi te ria nie są pierw szym po ko le niem
po wschod niej stro nie przy byt ku? Dla cze go Ko ściół gre ko ka to lic ki
jest głów ną de no mi na cją po po łu dnio wej stro nie przy byt ku? Ja ka
dok try na da je Ko ścio ło wi lu te rań skie mu pierw sze miej sce wśród de -
no mi na cji po za chod niej stro nie przy byt ku?

(6) Na co po zwo li nam ja sne zro zu mie nie sza far skiej dok try ny
bap ty stów? Kto i dla cze go nie mo że prze żyć na wró ce nia w bap ty -
stycz nym zna cze niu te go sło wa? Ja ki był sto su nek tej de no mi na cji
do chrztu nie mow ląt i dla cze go? Kto od rzu cał chrzest nie mow ląt jesz -
cze przed roz po czę ciem się od no śne go ru chu Ma lucz kie go Stad ka? Ja -
ki był ich po cząt ko wy sto su nek do sym bo lu chrztu i kie dy za nu rze nie
za czę ło być wy ma ga ne? Ja kie dwie wiel kie rze czy, wnie sio ne do chrze -
ści jań stwa przez bap ty stów, wy pły wa ją z ich sza far skiej dok try ny? –
uza sad nij pierw szą z nich. W ja ki spo sób ich sza far ska dok try na wią -
że się z dru gą rze czą i w ja ki spo sób by ła ona pro pa go wa na? Ja kie dwa
fak ty mia ły wpływ na orę do wa nie przez nich za wol no ścią re li gij ną?

(7) W ja ki spo sób Pan do bie rał sług, roz po czy na jąc ka żdy ruch
Ma lucz kie go Stad ka? Po daj dwa na ście par tych bra ci. Jak mo żna
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okre ślić wkład tych po moc ni czych bra ci?
(8) Kto był przy wód cą z Ma lucz kie go Stad ka, uży tym do roz po -

czę cia ru chu wy pa czo ne go w Ko ściół bap ty stów? – po daj da ty je go
na ro dzin i śmier ci. Po daj fak ty z je go ży cia, gdy jesz cze był ka to li -
kiem. Co za czął gło sić po przej ściu na pro te stan tyzm? Ko go uda ło mu
się prze ko nać do swe go po glą du i dla cze go ten wy co fał się z nie go
dwa la ta póź niej? Ja kie by ły ko lej ne dzia ła nia Hub ma ie ra w Zu ry chu
i w Wald shut? Do cze go zo stał zmu szo ny przez au striac ki rząd i na ile
opo zy cja ta oka za ła się sku tecz na?

(9) Ja ki był je go sto su nek do zła spo ty ka ją ce go nie miec kich chło -
pów – w czym miał swój udział? Czym je go ra dy ró żni ły się od dzia -
łań Tho ma sa Mun ze ra i ja kie by ły te go skut ki dla chło pów? Co Hub -
ma ier uczy nił na Wiel ka noc ro ku 1525 i ja ki mia ło to wpływ na je go
sto sun ki z Zwin glim? Ja ki był sto su nek miesz kań ców Wald shut
do chrztu do ro słych i zbun to wa nych chło pów? Ja kie by ły kon se -
kwen cje po pie ra nia przez to mia sto zbun to wa nych chło pów? Co
i dla cze go uczy nił on po aresz to wa niu go w Zu ry chu? Ja ka by ła
w tym ro la Zwin glie go?

(10) Gdzie udał się Hub ma ier w ro ku 1526 i co tam uzy skał? Cze -
go an ty ty pem by ły ich prze śla do wa nia? Cze go do ko nał tu taj Hub ma -
ier w in te re sie swej sza far skiej dok try ny – co po zo sta wił do do da nia
dla ko lej nych bap ty stów? Jak mo że my go po rów nać z Lu trem, Zwin -
glim czy Cran me rem? Co sta ło się z nim i je go żo ną w lip cu ro ku 1527
oraz w mar cu ro ku 1528?

(11) Co mo żna po wie dzieć o prze śla do wa niach zwo len ni ków te -
go ru chu? Wy mień ko lej no ró żne for my oska rżeń i prze śla do wań
pod ich ad re sem – kto był ich au to rem? Po daj kil ka liczb ilu stru ją cych
ich cier pie nia w po szcze gól nych kra jach. Cze go je ste śmy pew ni od -
no śnie ich cier pień? Czym oka za ły się krew mę czen ni ków i prze śla -
do wa nia tych bra ci?

(12) W ja ki spo sób fa na tyzm z Münste ru wpły nął na ten ruch? Ja -
ka by ła sy tu acja tych bra ci w Niem czech po wzię ciu sztur mem
Münste ru? Ja ką ro lę ode grał dla tych bra ci Men no Si mo nis? Opisz je -
go dzia łal ność ja ko przy wód cy od ro ku 1537. Jak spę dził on swo je ży -
cie i od cze go nie był wol ny? Cze go ty pem jest do ma ga nie się spra -
wie dli wo ści przez Ra che lę? 

(13) Co nie jest, a co jest sza far ską dok try ną bap ty stów? Z ja kie -
go punk tu wi dze nia sta no wi sko to jest praw dzi we? Co jest nie zbęd -
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ne do sta nia się chrze ści ja ni nem? Dla cze go bap ty ści za czę li kłaść na -
cisk na za nu rze nie ja ko znak na wró ce nia w ich ro zu mie niu te go sło -
wa? Cze go do kład nie nie ro zu mie li i ja kie by ły te go kon se kwen cje?
Co da ło im ta kie zbli że nie się do praw dy w tym te ma cie?

(14) Co ofia ro wał Achie zer i czym by ła je go mi sa? Co obej mu je
w so bie na wró ce nie? Co je dy nie za wie ra ły je go mi sa, cza sza i ły żka
i dla cze go? Co mo żna po wie dzieć o je go po lu pra cy w dzie le na pra wia -
nia? Ja kie by ło je go po le do na pra wia nia w sto sun ku do po la sekt fa -
na tycz nych – po daj te go po wód? Dla cze go po da my tyl ko nie któ re
szcze gó ły zwią za ne z ofia ro wa niem mi sy an ty ty picz ne go Achie ze ra?

(15) Ja kie złe po stę po wa nie on na pra wiał? Ja kie złe po stę po wa -
nie po tę piał i na pra wiał w od nie sie niu do kle ru? Co kar cił i na pra wiał
u wład ców? Co stro fo wał i na pra wiał u urzęd ni ków i ary sto kra tów?
Jak do szło do de spe rac kie go chwy ce nia za miecz i czym to jest dla
wszyst kich chrze ści jan?

(16) Ja kie in ne for my zła stro fo wał i na pra wiał? – omów ko lej no.
Co w ten spo sób ofia ro wał w ty pie i an ty ty pie? 

(17) Co jesz cze ofia ro wał i w ja ki spo sób to czy nił? W ja ki spo sób
prze ciw sta wiał się twier dze niom so li fi dian? – po daj wer se ty. Co
twier dził na te mat po ku ty oraz wia ry i czy miał w tym ra cję? W czym
był dość sła by i dla cze go? W czym był po dob ny do wo dzów z utra -
cju szy ko ron Ko ścio ła lu te rań skie go?

(18) Jak oba lał twier dze nie, że wszy scy człon ko wie ko ścio łów
na ro do wych są chrze ści ja na mi? Jak oba lał twier dze nie, że po kro pie -
nie nie mow lę cia czy ni je uczest ni kiem przy mie rza Abra ha mo we go?
W ja ki spo sób bro nił za nu rze nia ja ko wła ści we go spo so bu chrztu?
W ja ki spo sób bro nił wol no ści re li gij nej, w prze ci wień stwie do przy -
mu su? Jak oba lał twier dze nie, że chrzest nie mow ląt oczysz cza
od grze chu i spra wia wia rę w Chry stu sa? W ja ki spo sób uży wał swej
sza far skiej dok try ny wo bec ca łe go sys te mu sa kra men tów? Co we -
dług nie go li czy się w praw dzi wym na wró ce niu?

(19) Co ozna cza ofia ro wa nie przez nie go ły żki – co jest lo gicz nym
wnio skiem je go po ję cia o na wró ce niu i co to ozna cza ło? Co uka zy -
wał ja ko rze czy do roz wi ja nia, wpro wa dza nia w czyn i ob fi to wa nia?
Co jed no cze śnie po le cał swym słu cha czom i na co na le gał? Cze go
uda ło mu się do ko nać po mi mo je go bu dzą cej wąt pli wo ści po sta wy
wo bec uspra wie dli wie nia tyl ko przez wia rę?
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(20) Z ja kie go in ne go punk tu wi dze nia rów nież ofia ro wał swo ją ły -
żkę? Jak trak to wał re li gij ne po glą dy czło wie ka? Czym ta ki punkt wi -
dze nia go uczy nił i jak wpły wa ło to na pro wa dze nie pra cy ewan ge li -
za cyj nej? Ja ka słyn na ksią żka jest te go przy kła dem? Do cze go jesz cze
ma ją za sto so wa nie po dob ne uwa gi? Co mo że my po wie dzieć o bap ty -
stycz nej dok try nie o na wró ce niu i ły żce an ty ty picz ne go Achie ze ra?

(21) Co po twier dza po wy ższa ana li za? Cze go po twier dze niem są
prze śla do wa nia do zna wa ne przez bap ty stów i uni ta rian? Do cze go
po win no to nas po bu dzać?

(22) Czy im sy nem był Aszer i co zna czy to imię? Dla cze go je go
mat ka da ła mu wła śnie to imię? Jak zna cze nie te go imie nia wi docz -
ne jest w an ty ty pie? Do ja kie go stop nia wo dzo wie tej de no mi na cji
pod kre śla li to, co za wie ra się w imie niu Aszer?

(23) W ja ki spo sób był on trak to wa ny w prze ci wień stwie do in -
nych de no mi na cji? Co nie kie dy spo ty ka ło me to dy stów ze stro ny
mo tło chu i ja ka by ła wo bec nich po sta wa de no mi na cji ja ko ta kich? Ja -
ki przy kład jest do brą te go ilu stra cją?

(24) Kto był księ ciem Asze ra i co zna czy je go imię? W czym zna -
cze nie te go imie nia zna la zło swój an ty typ? W ja ki spo sób na te fak -
ty pa trzy li me to dy ści – jak na zwał by ich świat? Do ja kich krań co wo -
ści czę sto się po su wa li i od ko go się te go na uczy li? Co zna czy imię
Ochran i do cze go wy da je się od no sić?

(25) Ja kim du chem na peł nio ny jest Ko ściół me to dy stycz ny i ja kie
są te go efek ty? Kie dy i w ja ki spo sób wo dzo wie z utra cju szy ko ron
te go ko ścio ła za czę li za mie niać ten ruch w sek tę? Po daj głów nych
człon ków an ty ty picz ne go Pa gie la. Czym był ruch We sleya do da ty
spo rzą dze nia ak tu de kla ra cji, a czym stał się po tem? Dla cze go peł ne
za mie nie nie te go ru chu w sek tę by ło bar dziej opóź nio ne niż w przy -
pad ku in nych ru chów Ma lucz kie go Stad ka i czym by ły ustęp stwa
We sleya pod tym wzglę dem?

(26) Dla cze go sza far ska dok try na Ko ścio ła me to dy stów nie jest ła -
twa do do strze że nia? Na ja kie dwie na uki nie któ rzy wska zu ją ja ko
na sza far ską dok try nę me to dy zmu? Czy są one w nim na ucza ne
i czy są je go sza far ską dok try ną? Co mo że po móc nam w usta le niu
sza far skiej dok try ny Ko ścio ła me to dy stów? 

(27) Ja ka jest sza far ska dok try na me to dy zmu? Dla cze go kładł on
na cisk na na wró ce nie oraz uczu cie po ko ju i ra do ści – do cze go mia ło
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to być przy go to wa niem? Co We sley ro zu miał pod „chrze ści jań ską do -
sko na ło ścią”, a jak ro zu mie li to je go prze ciw ni cy teo lo gicz ni? Gdzie
i w ja ki spo sób stwier dza, co ma na my śli pod chrze ści jań ską do sko na -
ło ścią? W czym i dla cze go We sley jest po dob ny do in nych człon ków
an ty ty picz ne go Ja ku ba, roz po czy na ją cych ruch Ma lucz kie go Stad ka? 

(28) Co po mo że nam w zro zu mie niu je go dzia łal no ści ewan ge li -
za cyj nej? Z ja kim błę dem by ło to po łą czo ne? Na co on i je go to wa -
rzy sze kła dli na cisk i co na stęp nie pod kre śla li? Dla cze go bra cia ci
kła dli na cisk na ta kie na uki? Ja ki jest zwią zek tych dwóch dok tryn
z ich sza far ską dok try ną?

(29) Dla cze go te dok try ny by ły wte dy na cza sie? Opisz ów cze sne sto -
sun ki mię dzy na ro do we – ary sto kra cję bry tyj ską – kler ko ścio ła An glii –
re li gij ność kla sy śred niej – re li gij ność klas ni ższych. W ja ki spo sób stan
ten wpły wał na ser ce We sleya i je go współ pra cow ni ków? Ja kie by ły re -
zul ta ty tych wa run ków w związ ku z ich sza far ską dok try ną?

(30) Kto roz po czął ruch Ma lucz kie go Stad ka, wy pa czo ny w Ko -
ściół me to dy stów? – po daj je go da tę uro dzin i śmier ci. Po daj fak ty do -
ty czą ce je go ro dzi ców i ro dzeń stwa. Co spo tka ło Ja na, gdy miał 6 lat?
Jak wy glą da ła je go edu ka cja do chwi li wy świę ce nia go na dia ko na?
Ja kie funk cje spra wo wał od chwi li wy świę ce nia go na dia ko na?
Czym zaj mo wa li się stu den ci na le żą cy do „Świę te go Klu bu”? W ja -
ki spo sób po wsta ła na zwa „me to dy sta”? Czym zaj mo wał się w sta -
nie Geo r gia i co tam osią gnął?

(31) Kie dy i w ja kich oko licz no ściach na stą pi ło je go „na wró ce nie”
– jak opi su je to sam We sley? Co o tym wy da rze niu mó wi pan Lec ky?
Ja kie jest praw dzi we wy ja śnie nie te go prze ży cia? Co ono roz po czę ło?

(32) Co i gdzie po cząt ko wo gło sił i ja kie by ły te go efek ty? Gdzie
za czął wte dy gło sić – do ilu słu cha czy nie kie dy prze ma wiał i jak sły -
szal ny był je go głos? Opisz jed ną z hi sto rycz nych se rii je go na bo -
żeństw na wol nym po wie trzu. Co bar dziej przy ku wa ło uwa gę słu -
cha czy – je go wy gląd czy spo sób mó wie nia? Jak czę sto wy gła szał ka -
za nia i jak du żo pod ró żo wał? W ja ki spo sób przy cią gał do sie bie słu -
cha czy w mia stecz kach, do któ rych przy by wał? Z czym spo ty kał się
na po cząt ku swej kru cja ty i jak na to re ago wał?

(33) Omów ko lej no je go dwa do świad cze nia z tłu ma mi w Wal -
sal oraz w Ply mo uth.

(34) Omów je go in ne do świad cze nia te go ty pu, w in nych miej -
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sco wo ściach. Jak zmie ni ło się na sta wie nie opi nii pu blicz nej do We -
sleya w póź niej szych la tach?

(35) Czym jesz cze zaj mo wał się We sley na po lu re li gii? Co jesz -
cze na pi sał na te mat nie zwią za ny z re li gią? Co re da go wał i ja kie ko -
rzy ści przy no si ło to je go zwo len ni kom? Jak wy glą da ła je go dzia łal -
ność cha ry ta tyw na? W ja ki spo sób wy ko rzy sty wał swo je do cho dy?
Jak dłu gi był dzień pra cy We sleya? Ja ki był stan li czeb ny człon ków
i zwo len ni ków me to dy zmu w chwi li je go śmier ci? W ja kiej dzie dzi -
nie je go ge niusz świe cił naj ja śniej i ko go na wet w tym prze ści gnął?

(36) Opisz je go trzech głów nych współ pra cow ni ków. Ja cy lu -
dzie gro ma dzi li się wo kół nie go i ja ki wpływ miał na nich wy zna wa -
ny przez nich po gląd na uświę ce nie? Ja ki był efekt tej de mon stra cji
Pań skie go du cha? Co ozna cza ło opo wia da nie się przez nich za ar mi -
nia ni zmem? Do cze go ten na cisk do pro wa dził? Ja kie zda nie miał
o We sleyu król Grze gorz III?

(37) Ja kim zdro wiem cie szył się We sley? Jak wy glą da ło je go ma -
łżeń stwo? – opisz in cy dent, któ re go świad kiem był je go brat Ka rol.
Co je go żo na pew ne go ra zu uczy ni ła z je go li sta mi? Jak za koń czy ło
się je go ma łżeń stwo i jak za re ago wa ły na to jej dzie ci? Jak We sley
przy jął wia do mość o jej śmier ci? Dla cze go je go żo na nie do trzy ma -
ła obiet ni cy da nej mu przed za war ciem ma łżeń stwa?

(38) Co re kom pen so wa ło We sley owi nie uda ne ży cie ma łżeń skie? Ja -
ką oso bą i z ja kie go po wo du stał się w star szym wie ku? Co pew ne go ra -
zu uczy nił ma jąc 87 lat? Ja ki był sto su nek dzie ci do nie go? Co uczy nił
w ostat nim ty go dniu swe go ży cia? Opisz sce nę przy je go ło żu śmier ci.
Co je den z to wa rzy szy We sleya wy po wie dział po je go śmier ci?

(39) Cze go mo że my się spo dzie wać od tak wspa nia łej sza far skiej
dok try ny? Z cze go skła da ła się ich mi sa i co stro fo wa ła? Jak wy glą -
da ło ży cie pierw szych me to dy stów? Jak trak to wa no tych, któ rzy nie
chcie li za prze stać świa to wych prak tyk i czy by ło to słusz ne? Ja kie ak -
ty rów nież ata ko wał? Ja ki był je go sto su nek do pró żnej chwa ły, po -
pu lar no ści, ty tu łów, bo gactw, człon ków ro dzi ny i ludz kiej wie dzy?

(40) Ja kie in ne je go dzia ła nia ce cho wa ła ta ka sa ma po sta wa? –
omów ko lej no po szcze gól ne te go prze ja wy.

(41) Ja ka by ła cza sza an ty ty picz ne go Pa gie la – w czym był sła by,
a w czym sku tecz nie od pie rał wszel kie ata ki? Na ja kiej pod sta wie wy -
ka zy wał ró żni ce mię dzy uspra wie dli wie niem a uświę ce niem? –
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omów ko lej no. W ja ki spo sób do wo dził, że pod sta wą uświę ce nia
jest mi łość bez in te re sow na? – omów ko lej no.

(42) Co by ło ły żką an ty ty picz ne go Pa gie la i czym ró żni ła się ona
od in nych an ty ty picz nych ły żek? Ko mu we dług nie go na le ża ło oka -
zy wać mi łość? Co po ka zy wał w od nie sie niu do mi ło ści? – omów ko -
lej no. W ja ki spo sób za chę cał do jej prak ty ko wa nia? – omów ko lej -
no. Na ja kiej pod sta wie za le cał ją swym słu cha czom? – omów ko lej -
no. W ja ki spo sób je go na uki mo gą przy nieść nam do bro? 

(43) Kim był Naf ta li, co zna czy je go imię i dla cze go zo sta ło mu da -
ne przez mat kę? Ko go re pre zen tu je Naf ta li i dla cze go le piej by ło by
uży wać po je dyn cze go czło nu uni ta ria nie? Cze go uda ło się do ko nać
kon gre ga cjo na li stom i uni ta ria nom? Dla cze go nie są po ka za ni przez
dziec ko Ra che li, lecz Bil hy? Dla cze go imię Naf ta li tak do brze pa su je
do an ty ty pu – ja ki jest sto su nek „or to dok sji” do nich?

(44) Kto był księ ciem Naf ta lie go i co zna czy je go imię? Z ja kie go
punk tu wi dze nia na zwa ta ma do nich za sto so wa nie i czym jest to spo -
wo do wa ne? W ja kie błę dy po pa dli nie któ rzy z wo dzów te go ko ścio -
ła? Ja ka jest praw da na te mat po jed na nia? Cze go ilu stra cją jest spór „or -
to dok sji” z uni ta ria na mi? Co zna czy imię Enan i cze go to jest ty pem? 

(45) Kto ja ko pierw szy wy pa czył w sek tę uni ta ria ni zmu ruch
Ma lucz kie go Stad ka? Ja kie by ły wza jem ne re la cje La eliu sa i Fau stu -
sa So cy na pod wzglę dem cie le snym i re li gij nym? Z kim współ pra co -
wał La elius? W ja ki spo sób Fau stus tra fił do Pol ski i co sta ło się tam
z uni ta ria na mi w po ło wie XVII wie ku? W ja ki spo sób uni ta ria nizm
roz wi jał się na Wę grzech? Jak wy glą dał roz wój te go ru chu w An glii?
Wy mień głów nych uni ta rian na zie mi an giel skiej i ame ry kań skiej.

(46) Co su ge ru je imię Naf ta li? Co mo żna po wie dzieć o pi smach
So cy na, Nor to na i Ab bot ta? Czym i dla cze go przy wód cy uni ta rian ce -
cho wa li się w po le mi kach? Ja kie świa dec two wy dał o nich ar cy bi skup
Til lot son? Jak po rów nał on ich z więk szo ścią po le mi stów i ja kie bra -
ki w nich do strze gał?

(47) Ja ki duch za wsze był obec ny u więk szo ści przy wód ców uni -
ta rian? – omów ko lej no je go prze ja wy. W ja ką krań co wość po pa dli,
sprze ci wia jąc się kal wiń skie mu błę do wi o zu peł nej de pra wa cji czło -
wie ka? Kim z te go po wo du nie mal wszy scy uni ta ria nie są w sto sun -
ku do Bi blii i Je zu sa? Do cze go skła nia ło ich pod kre śla nie mi ło ści
Bo żej i ja ki był te go sku tek? Dla cze go nie ode gra li bar dziej zna czą -
cej ro li w ogól nych ru chach chrze ści jań stwa? 



469Ofiary książąt  Wieku Ewangel i i  (dokończenie)

(48) W ja ki spo sób mo żna usta lić sza far ską dok try nę uni ta rian
i na ja kie dwa spo so by mo żna ją wy ra zić? Dla cze go uni ta ria nie wo -
lą uży wać w swej de fi ni cji sło wa oso ba za miast isto ta? Cze mu uni ta -
ria nie za prze cza ją od no śnie Je zu sa i Du cha Świę te go? Cze go na -
ucza ją o Bo gu? W ja ką krań co wość po pa dli ci z nich, któ rzy zbyt jed -
no stron nie pod kre śla ją mi łość ja ko przy miot Bo skie go cha rak te ru?
Cze go na ucza li od no śnie du szy i ja ka by ła ich dok try na na ten te mat?

(49) Prze ciw ko cze mu uni ta ria nizm jest pro te stem? Kie dy po -
wsta ły te błę dy i kto jest od po wie dzial ny za wpro wa dze nie błę du
o nie znisz czal no ści du szy i wiecz nych mę kach? W ja ki spo sób do -
szedł on do tych po glą dów? Ja ki był je go zwią zek z na uką try ni ta ry -
zmu? Ja kie zło i ja kie do bro mo żna przy pi sać je go apo lo giom? Dla -
cze go nie po win no nas dzi wić, że to wła śnie uni ta ria nie usu nę li pod -
sta wo we błę dy ko ścio ła no mi nal ne go? Dla cze go je tak na zy wa my
i w czym znaj du je to swą ana lo gię?

(50) Kto spło dził an ty ty picz ne go Naf ta lie go? – po daj in for ma cje
na te mat je go uro dze nia i śmier ci. Po daj fak ty z je go ży cia przed ro -
kiem 1530. Ja kie by ły je go prze ży cia w ro ku 1530? Ja ka by ła je go
pierw sza pu bli ka cja i dla cze go by ła nie zwy kła? Co na te mat tej ksią -
żki są dzi li Me lanch ton i Qu in ta na? Dla cze go Ser wet mu siał ucie kać
z Nie miec do Fran cji?

(51) Ja kim na zwi skiem i jak dłu go po słu gi wał się we Fran cji?
Czym zaj mo wał się w Lyonie i w ja ki spo sób do szło do pod ję cia
przez nie go de cy zji o stu dio wa niu me dy cy ny? Ko go spo tkał w ro ku
1536 i jak wy glą dał ich pierw szy kon takt? Co mo żna po wie dzieć
o dzia łal no ści Ser we ta na po lu me dy cy ny? Czym zaj mo wał się w la -
tach 1538 do 1540? W ja ki spo sób mo żna zi lu stro wać je go bie głość
w za wo dzie me dycz nym?

(52) W ja ki spo sób Ser wet tra fił do Vien ne i czym się tam zaj mo wał?
Kim Ser wet był na ze wnątrz, a kim pry wat nie – co i dla cze go uczy nił
w ro ku 1541? Jak wy glą da ły je go kon tak ty z Kal wi nem po na wią za niu
z nim ko re spon den cji? W ja ki spo sób do szło do wy da nia prze ro bio nej
ksią żki Ser we ta? Ja ki błąd po peł nił Ser wet i co w je go spra wie uczy nił
Kal win już trzy la ta wcze śniej? Jak ge ne ral ny in kwi zy tor po trak to wał
Ser we ta po do nie sie niu Kal wi na i jak za cho wał się Ser wet?

(53) W ja ki spo sób do szło do aresz to wa nia Ser we ta w Ge ne wie?
Ja kie trzy nie pra wi dło wo ści to wa rzy szy ły je go pro ce so wi? Kto był
oska rży cie lem i pro ku ra to rem Ser we ta? Jak dłu go trwał je go pro ces
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i na czym nie mal w ca ło ści po le gał? Ja ki był sto su nek sę dziów i wie -
lu szwaj car skich ko ścio łów re for mo wa nych do Ser we ta? Co pla no wał
Kal win? Co mo żna po wie dzieć o wy ro ku wy da nym na Ser we ta?
Dla cze go wy ro ku spa le nia nie za mie nio no na ścię cie?

(54) Kie dy do szło do spa le nia Ser we ta i dla cze go spro wa dzo no
wte dy Fa re la? Ja ki był efekt wy sił ków Fa re la i ja kie wra że nie zro bił
na nim Ser wet? Jak wy glą da ła pro ce du ra pa le nia Ser we ta? – opisz ko -
lej ne eta py. Ja kie by ły je go ostat nie sło wa i na co one wska zy wa ły?

(55) Cze go an ty ty pem by ło spo tka nie Ser we ta z Kal wi nem i cze -
go ono do wio dło? Co by ło an ty ty picz nym spuch nię tym brzu chem,
skur czo nym udem i ak tem nie wier no ści te go ko ścio ła? Co po py cha -
ło Kal wi na do prze śla do wa nia Ser we ta? Cze go Kal win nie mógł
znieść w Ser we cie i cze go w tej spra wie ży czył so bie Pan? Co mo że
sta no wić oko licz ność ła go dzą cą dla po stę po wa nia Kal wi na i dla cze -
go nie jest to jed nak uspra wie dli wie niem je go po stę po wa nia? Z ja -
ki mi uczu cia mi koń czy my ten smut ny wą tek?

(56) Cze go do ty czy ła mi sa an ty ty picz ne go Achi ry? Co na zy wał
po gwał ce niem pierw sze go przy ka za nia? Co kar cił i na pra wiał? –
omów ko lej no.

(57) Co jesz cze na pra wiał? Czym jest bez in te re sow na mi łość Bo -
ga? Co w związ ku ze swą sza far ską dok try ną na pra wiał i przy ja kiej
oka zji już na to wska zy wa li śmy? Cze go przez to do wo dził i dla cze -
go nie ma po trze by po da wa nia szcze gó łów na ten te mat?

(58) Co jesz cze ofia ro wał an ty ty picz ny Achi ra? – omów ko lej no.
(59) Co jesz cze on ofia ro wał i do cze go sku tecz nie nada wa ła się

je go sza far ska dok try na? Na co to po zwo li ło an ty ty picz ne mu Achi -
rze i co to tłu ma czy? Dla cze go nie bę dzie my da lej roz wi jać tu taj od -
po wied nich szcze gó łów?

(60) Co do tych czas roz wa ży li śmy i jak mo żna po dzie lić te ofia ry?
Któ re wer se ty za mie rza my obec nie prze ana li zo wać i co one po da ją? Jak
mo żna by le piej od dać pierw sze zda nie w.84 i na co ono wska zu je?
O ja ki oł tarz tu taj cho dzi i co on re pre zen tu je? Cze go ty pem jest je go na -
masz cze nie? Co re pre zen tu je fakt, że je go na masz cze nie zo sta ło za koń -
czo ne przed ofia ra mi ksią żąt? – po daj sto sow ne te go ilu stra cje.

(61) Co i w ja ki spo sób te raz wy mie ni my? Omów z te go punk tu
wi dze nia ko lej ne dok try ny sza far skie.

(62) Co po da li śmy po wy żej? Po ilu człon ków z Ma lucz kie go Stad -
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ka i utra cju szy ko ron bra ło w nich udział? Czym by li bra cia z Ma lucz -
kie go Stad ka i w ja kim przy pad ku otrzy my wa li zu peł ne na masz cze -
nie? Co przed sta wia ją da ry po świę ce nia w po sta ci mis, czasz i ły żek? 

(63) Z cze go by ły wy ko na ne mi sy, cza sze i ły żki i co re pre zen tu -
ją te ma te ria ły w sym bo lach bi blij nych? Ja kie ma to znacz nie w od -
nie sie niu do mis i czasz, a ja kie w od nie sie niu do ły żki? Ja ka by ła wa -
ga ka żde go z tych trzech na czyń oraz ich wa ga łącz na? Co mo żna za -
uwa żyć w wa dze ka żde go na czy nia i cze go to jest sym bo lem? Co su -
ge ru je łącz na ich wa ga? Co su ge ru je wa ga ły żki, cza szy oraz mi sy? Co
jest więc wpi sa ne w wa gę tych na czyń i co przez to Pan nam po ka -
zu je? Co wy da je się re pre zen to wać srebr na mi sa i cza sza w kon tra -
ście do zło tej ły żki?

(64) Co jesz cze po da je w.85 od no śnie wa gi ka żdej mi sy i cza szy?
Ja kie jest zna cze nie tej łącz nej wa gi? W ja ki spo sób po ka za ne jest to,
że ofia ry an ty ty picz nych ksią żąt nie by ły do sko na łe? Na co wska zu -
je wy ra że nie sy kiel świą tyn ny?

(65) Ja ka no wa rzecz jest po da na w w.86? Co ozna cza wa ga ka żdej
ły żki oraz łącz na wa ga wszyst kich dwu na stu? Co su ge ru je wa ga
wszyst kich czasz, mis i ły żek? Jak w związ ku z tym na le ży ro zu mieć
od po wiedź w P’26, 173? W ja ki spo sób po ka za na jest jed ność bra ci za -
cho wu ją cych ko ro ny oraz brak ta kiej jed no ści wśród utra cju szy ko ron? 

(66) Co po ka zu ją w.15-17? Co re pre zen tu ją te trzy ro dza je ofiar?
Co przed sta wia ją cie lec, ba ran i ba ra nek w ofie rze ca ło pa le nia? Ja kie
jest zna cze nie ko zła w ofie rze za grzech? Ja kie jest zna cze nie zwie -
rząt skła da nych w ofie rze spo koj nej? Cze go ty pem jest fakt, że ba ra -
nek w ofie rze ca ło pa le nia i spo koj nej li czył je den rok? Ja kich sie dem
ar gu men tów do wo dzi, że ksią żę ta re pre zen tu ją sek ciar skich wo -
dzów z utra cju szy ko ron dwu na stu de no mi na cji?

(67) Ja kie mu ce lo wi słu żą dwu nast ki lub ich wie lo krot no ści, za -
wie ra ją ce licz bę 6 i obec ne w ty pach ofia ry Chry stu sa? Na co wska -
zu je ich obec ność w od nie sie niu do ofia ry Ko ścio ła? Co pod kre śla
ostat nie zda nie w.88 i co ma to na ce lu?

(68) Czym są i cze mu słu żą na sze obec ne uwa gi? Czym jest 4 Moj. 7?
Ja ki fakt czy ni ją tym bar dziej nie zwy kłą?

(69) Co Pan przed sta wił mię dzy opi sem ofiar ksią żąt a opi sem
oczysz cze nia i po świę ce nia Le wi tów? Cze go do wia du je my się
z w.89? Czym ró żnił się spo sób kon tak to wa nia się przez Bo ga z Mo -
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jże szem od spo so bu kon tak to wa nia się przez Nie go z ka pła na mi
i pro ro ka mi? Cze go czę ścią jest w.89 i co z te go wy ni ka? Ko go ty pem
mię dzy in ny mi jest Mo jżesz? W ja ki spo sób jest on Je go ty pem
w 4 Moj. 7:89?

(70) Cze go ty pem jest prze by wa nie przez Mo jże sza w świąt ni cy
naj święt szej w ce lu po zna wa nia Bo skiej wo li? Co to ozna cza w od nie -
sie niu do prawd, ja kie nasz Pan nam ob ja wia – czym pod tym wzglę -
dem nasz Pan ró żni się od wie lu in nych? Ja kie trzy po do bień stwa wy -
stę pu ją mię dzy Mo jże szem a na szym Pa nem w związ ku z uzy ski wa -
niem od po wie dzi Bo ga? Jak i z ja kie go po wo du Mo jżesz i nasz Pan cza -
sa mi po stę po wa li z in for ma cja mi otrzy my wa ny mi od Bo ga? Ja kie rze -
czy sta ną się dla nas ja sne? Cze go do wia du je my się z 4 Moj. 7:89?

(71) W ja ki spo sób Bóg mó wił do Mo jże sza? Cze go ty pem jest
ubła gal nia i z cze go to wy ni ka? – omów ko lej no. Ja kie jest zna cze nie
dwóch che ru bi nów i jak mo żna to udo wod nić? W ja ki spo sób po -
twier dza to ta kże na zwa nada na im przez św. Paw ła? W ja ki spo sób
uży wa ne jest w Bi blii sło wo chwa ła? Cze go do wo dzą te uwa gi i co bę -
dzie ko lej nym te go po twier dze niem?

(72) Ja kie czte ry rze czy znaj do wa ły się nad skrzy nią ar ki? Co
zna czy sło wo She ki nah i w ja kim zna cze niu jest ono uży wa ne? Jak nie -
któ rzy błęd nie ro zu mie ją tę chwa łę i ja kie jest jej praw dzi we zna cze -
nie? Co ozna cza wy ra że nie „po do bień stwo Pa na” i do cze go ten spo -
sób mó wie nia jest bar dzo po dob ny? W ja ki spo sób w związ ku z gór -
ną czę ścią ar ki po ka za na jest mą drość? W ja ki spo sób w ar ce po ka -
za ny jest Bóg oraz Je go czte ry głów ne przy mio ty? Skąd wy cho dził
Głos i w ja ki jesz cze in ny spo sób po ka za na jest mą drość?

(73) Co sym bo li ka ta po ka zu je od no śnie Je ho wy? Ja kie dwie rze -
czy su ge ru je i uczy od no śnie na sze go Pa na? Cze go do wo dzi i su ge -
ru je od no śnie Bo ga i Je zu sa w re ali za cji Bo skie go pla nu? W ja ki spo -
sób po ka za na jest w niej lo jal ność na sze go Pa na? Ja kim za szczy tem
by ło to dla Mo jże sza i na sze go Pa na? Czym te fak ty po win ny nas na -
peł nić? Na czym po le ga nie zwy kłość ty pu Bo ga i Mo jże sza, pro wa -
dzą cych roz mo wy?

(74) Ja ki wpływ po win na mieć na nas na sza roz bu do wa na ana -
li za? Dla cze go sło wa w.89 są od po wied nim za koń cze niem te go roz -
dzia łu? Dla cze go 4 Moj. 8:1-4 po win na być czę ścią roz dzia łu 7? Ja ka
jest an ty ty picz na ró żni ca mię dzy 4 Moj. 7:89 a 4 Moj. 8:1-4? Czym są
„skry te rze czy”, nie ob ja wio ne w Bi blii? 



473Ofiary książąt  Wieku Ewangel i i  (dokończenie)

(75) O czym trak tu ją wer se ty z 4 Moj. 8:1 i 2 – cze go do ty czy ło to
po le ce nie? Ja kie jest po praw ne tłu ma cze nie wer se tów 2 i 3? W ja kim
ce lu zo sta ło da ne to po le ce nie i gdzie miał wte dy stać Aaron? Dla cze -
go po le ce nie to zo sta ło da ne w ty pie? Ja kim in nym dwóm ce lom
mia ło słu żyć ta kie usta wie nie Aaro na? Ja kie czyn no ści wy ko ny wał
naj wy ższy ka płan wo bec świecz ni ka? 

(76) Co jest głów nym ele men tem te go an ty ty pu? Cze go ty pem
jest świecz nik i pod ka pła ni? Do cze go te dwa fak ty skła nia ją wie lu
bra ci i ja kie jest te go roz wią za nie? Co re pre zen tu ją kno ty oraz ich
przy ci na nie – na co wska zu je ja śniej sze i bar dziej sta bil ne świa tło? 

(77) Ja ka by ła dru ga czyn ność na le żą ca do po rząd ko wa nia świecz -
ni ka? Co w tym miej scu re pre zen tu je oli wa i ja kie dwie rze czy to
ozna cza? Co re pre zen tu je wę giel, czą stecz ki oli wy go za wie ra ją ce oraz
je go pa le nie się? Ja kie są po do bień stwa i ró żni ce tej ogól nej fi gu ry
świecz ni ka mię dzy 4 Moj. 8 a Zach.4? – omów ko lej ne ele men ty ob ra -
zu z Zach.4. Streść w skró cie frag ment z Za cha ria sza. Co po ka zu ją
sym bo le zwią za ne z po rząd ko wa niem świecz ni ka przez Aaro na? 

(78) Co by ło trze cią rze czą zwią za ną z po rząd ko wa niem świecz -
ni ka i do ko go na le żał ten obo wią zek? Co to re pre zen tu je? Co Pan
czy ni w sto sun ku do tych, któ rzy są wier ni w ucze niu swych bra ci? 

(79) Co by ło czwar tą wy łącz ną funk cją naj wy ższe go ka pła -
na i z cze go to wy ni ka? Co przed sta wia za pa la nie świecz ni ka przez
Aaro na? Cze go ty pem jest fakt, że tyl ko naj wy ższy ka płan miał pra -
wo za pa lać świecz nik? Cze go to do wo dzi i na co wska zu je? Ja kie
dwie rze czy po ka za ne są w świe tle pa da ją cym przed świecz ni kiem
i jak po ka za na jest dru ga z tych rze czy? Co przed sta wia fakt do -
strze że nia świa tła przez ka pła na ja ko pierw szej rze czy po wyj ściu
spod pierw szej za sło ny oraz do strze że nie, że świa tło to po cho dzi
od świecz ni ka?

(80) Co re pre zen tu je fakt, że naj wy ższy ka płan nie za pa lał lamp
sto jąc przed ni mi – ja kie by ły by te go kon se kwen cje? Co przed sta wia
sta nie przez naj wy ższe go ka pła na za świecz ni kiem? Co po ka za ne jest
w sta niu przez naj wy ższe go ka pła na w pół cie niu? Z ja kie go jesz cze
in ne go po wo du naj wy ższy ka płan stał wła śnie w tym miej scu?

(81) Ja ki jesz cze in ny typ wią że się z na szym te ma tem? Co re pre -
zen tu je Urim i Thum mim? Ja kie py ta nie do tych czas po zo sta wa ło
bez od po wie dzi i w ja kich wer se tach wy stę pu je to wy ra że nie? Ja kie
wzglę dy wy da ją się wią zać je z dro go cen ny mi ka mie nia mi w na pier -
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śni ku oraz ich świa tła mi? Czym one praw do po dob nie by ły? W ja ki
spo sób praw do po dob nie po da wa na by ła od po wiedź tak oraz nie?

(82) Co jest, a co nie jest ja sne w związ ku z Urim i Thum mim – ja -
ki jest ich an ty typ? Ja ka jest licz ba głów nych łask oraz ich zwią zek
z czte re ma głów ny mi przy mio ta mi Bo ga – w ja ki spo sób są one po ka -
za ne? W ja ki spo sób ty picz ny naj wy ższy ka płan ro zu miał Bo skie od -
po wie dzi i co to przed sta wia? Co po win ni śmy tu taj do dać? Jak fak ty
te po win ny na nas wpły nąć i co jest na szym naj wy ższym przy wi le jem?

(83) Co po da je w.4 – co re pre zen tu je zło to świecz ni ka? Co re pre -
zen tu je fakt, że był on wy ku ty? Co przed sta wia wy ra że nie „za rów -
no je go trzon, jak i je go kwia ty”? Do cze go Bóg stwo rzył Ko ściół ja -
ko an ty ty picz ny świecz nik? Co mo że my po wie dzieć o lek cjach pły -
ną cych z tych roz wa żań?

W na pier śni ku, co pierś skry wa
I bez piecz nie nań spo czy wa

Klej no ty wi dać wy do by te.
Ame tyst, onyks są w ozdo bie,
A ka żdy zna ki ma na so bie.

Wi dać, że Bo ską rę ką ry te.
Sza fi ry two rzą gro mad kę wspa nia łą
Nie biań ską skrząc się chwa łą

Ni czym z krysz ta łów skle pie nie zro bio ne.
Ru bin z to pa zem się zle wa wspa nia le
W tej nie skoń czo nej chwa le

Bez piecz nie na pier si mi ło ści zło żo ne.

Szma ragd i be ryl rzu ca ją czy ste
Ko lo ry, któ re bar dziej są wy ra zi ste,

Gdy z ja spi su łą czą się pro mie nia mi.
Chry zo praz ni czym sza ta kró lew ska
Lśni jak gwiaz da ogni sta, nie bie ska,

Jak du sza, któ ra w uwiel bie niu ma za mi ło wa nie.
Kto mi łość i ból zmie rzyć po tra fi ukry te
Pod ob ja wio nym skar bem zna mie ni tym,

Gdzie je den od dru gie go świe ci wspa nia lej?
Na pier si Swej Naj wy ższy Ka płan je trzy ma,
Na Swym ra mie niu, spójrz, je ma,

Na za wsze przed Oj ca ocza mi, w chwa le. 



ROZ DZIAŁ VIII

OCZYSZC ZE NIE,  PO ŚWIĘ CE NIE I SŁU ŻBA
LE WI TÓW WIE KU EWAN GE LII

4 Moj. 8: 5 - 26

OCZYSZ CZE NIE LE WI TÓW WIE KU EWAN GE LII – PO ŚWIĘ CE NIE LE WI TÓW

WIE KU EWAN GE LII – FAK TY DO TY CZĄ CE OCZYSZ CZE NIA I PO ŚWIĘ CE NIA

LE WI TÓW WIE KU EWAN GE LII – SŁU ŻBA LE WI TÓW WIE KU EWAN GE LII

– PY TA NIA BE RE AŃ SKIE

JEST nie za prze czal nym fak tem, że wśród tych, któ rzy w cza -
sie Wie ku Ewan ge lii mie nią się być lu dem Bo żym, znaj du ją

się trzy gru py: (1) po świę ce ni, (2) uspra wie dli wie ni oraz (3)
grzesz ni cy – od po wia da ją cy ko lej no świąt ni cy, dzie dziń co wi
i obo zo wi lub Ka pła nom, Le wi tom i Izra eli tom (z dwu na stu nie -
po świę co nych po ko leń). Fakt, że w Wie ku Ży dow skim lud Bo -
ży z tych trzech grup sta no wił cie le sny Izra el ozna cza, że Izra -
el du cho wy, ja ko an ty typ Izra ela cie le sne go, miał skła dać się
z wy mie nio nych po wy żej trzech grup (Iz. 8:14; Gal. 6:15; Mat.
21:43; Łuk. 13:33; Fi lip. 3:3; 1 Kor. 10:18). Wska zy wa li śmy, szcze -
gól nie w tym to mie, na ró żne aspek ty tych trzech czę ści dwóch
Izra elów Bo ga. W obec nym roz dzia le roz wa ży my typ i an ty typ
oczysz cze nia i po świę ce nia Le wi tów Wie ku Ewan ge lii, ty picz -
nie przed sta wio ny w 4 Moj. 8:5-26. Oby wszyst kim na szym
dro gim czy tel ni kom Pan po bło go sła wił to roz wa ża nie ja ko
część po stę pu ją cej praw dy Epi fa nii, któ rej zro zu mie nie jest
jed nym z przy wi le jów świę tych oświe co nych Epi fa nią. 

(2) Pod ko niec po przed nie go roz dzia łu przed sta wi li śmy Mo -
jże sza i Aaro na Wie ku Ewan ge lii ja ko Od bior cę i Daw cę praw -
dy, po ka za nych w ty pie w 4 Moj. 7:89-8:4. Tam to roz wa ża nie do -
pro wa dzi ło nas do obec ne go. Pa mię taj my, że w tym roz dzia le nie
ana li zu je my oczysz cze nia i po świę ce nia Le wi tów Epi fa nii ani
Ty siąc le cia. Je śli cho dzi o tych pierw szych, ich oczysz cza nie nie
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jest jesz cze za koń czo ne, a je śli cho dzi o tych dru gich – jesz cze na -
wet się nie roz po czę ło. Z te go po wo du żad ne go z nich nie ro zu -
mie my wy star cza ją co do brze, by wła ści wie o nim mó wić, co do -
wo dzi, że od po wied nie zro zu mie nie te go oczysz cze nia nie jest
jesz cze na cza sie i nie mo że być wy star cza ją co ja sne. Po nie waż
nie jest ono jesz cze na cza sie, od kła da my je go omó wie nie
i w obec nym roz wa ża niu ogra ni cza my na szą uwa gę do an ty ty -
pu 4 Moj. 8:5-26 na Wiek Ewan ge lii, któ ry jest obec nie oczy wi ście
na cza sie, cze go – jak wie rzy my – zgod nym z fak ta mi po twier -
dze niem bę dą po ni ższe uwa gi. Wie rzy my, że roz wa ża nia te
prze ko na ją nas wszyst kich o praw dzi wo ści po glą du na sze go
Pa sto ra na te mat uspra wie dli wio nych z wia ry Wie ku Ewan ge lii,
ja ko Le wi tów Wie ku Ewan ge lii. Ta myśl zo sta ła po da na przez
nie go w Cie niach Przy byt ku, a in ne my śli by ły po da wa ne w je go
in nych pi smach, z któ rych wszyst kie uwa ża my za pra wi dło we.

(3) W po przed nich roz dzia łach te go to mu po da ne zo sta ły
do wo dy, zgod ne z fak ta mi i ty pa mi, że Le wi ta mi Wie ku Ewan -
ge lii są uspra wie dli wie ni z wia ry. Ja ko ta cy, są oni oczy wi ście je -
dy nie Le wi ta mi tym cza so wy mi. Le wi ta mi skoń czo ne go ob ra zu
Wie ku Ewan ge lii są Le wi ci Epi fa nii – Wiel ka Kom pa nia i Mło -
do cia ni God ni. Od no śne fak ty jed no znacz nie do wo dzą jed nak,
że uspra wie dli wie ni z wia ry są tym cza so wy mi Le wi ta mi Wie ku
Ewan ge lii. W na szych roz wa ża niach naj pierw zaj mie my się ich
oczysz cze niem, a na stęp nie – po świę ce niem. Na kaz oczysz cze -
nia znaj du je się od wer se tu 6 do po ło wy wer se tu 10 oraz w wer -
se cie 12, na to miast na kaz ich po świę ce nia jest przed sta wio ny
w dru giej po ło wie wer se tu 10, w wer se cie 11 oraz od wer se tu 13
do 19; fakt ich oczysz cze nia i po świę ce nia, wraz z ich póź niej -
szą słu żbą, jest po da ny od wer se tu 20 do 26. Do kład na ana li -
za tych wer se tów wy ka że bar dzo zna mien ną rów no le głość mię -
dzy oczysz cze niem i po świę ce niem ty picz nych Le wi tów
a oczysz cze niem i po świę ce niem ich an ty ty pów z Wie ku Ewan -
ge lii. Wer set 5 po ka zu je nam, że ca ła pro ce du ra do ty czą ca Le -
wi tów, przed sta wio na w po zo sta łej czę ści roz dzia łu, po cho dzi
od Bo ga. Ob rzę du te go nie wy my ślił ani Mo jżesz, ani Aaron, ani
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ża den in ny czło wiek. Je go wy łącz nym Ini cja to rem jest Bóg. Jest
to oczy wi stą praw dą, po nie waż roz dział ten, tak jak po zo sta łe
do tych czas roz wa żo ne roz dzia ły 4 Mo jże szo wej, jest ty picz ny,
a więc pro ro czy. Jest on więc na tchnio ny, co do wo dzi, że ma
swój po czą tek w Bo gu, ja ko część Je go na tchnio ne go ob ja wie -
nia, po nie waż wer set 5 mó wi: „rzekł Pan do Mo jże sza, mó wiąc”.

(4) Wer set 6 za wie ra dwa po le ce nia da ne przez Bo ga Mo jże -
szo wi: (1) by po tom ków Le wie go nie bę dą cych ka pła na mi odłą -
czył od resz ty Izra ela; oraz (2) by ich oczy ścił. W tym ty pie Bóg
oczy wi ście re pre zen tu je Sie bie w Swej dzia łal no ści Wie ku Ewan -
ge lii wo bec tych, któ rzy mie li stać się an ty ty picz ny mi Le wi ta mi,
po le ca jąc, by zo sta li oni od ró żnie ni od an ty ty picz ne go Obo zu
i oczysz cze ni ja ko ta cy. W tym kon tek ście Mo jżesz, jak zwy kle
w 4 Mo jże szo wej, re pre zen tu je na sze go Pa na Je zu sa ja ko Wy ko -
naw cę od no śnych po le ceń Je ho wy na Wiek Ewan ge lii. Nasz Pan
odłą czał pro spek tyw nych uspra wie dli wio nych z wia ry od resz -
ty an ty ty picz ne go Obo zu przez wie le opatrz no ścio wych dzia łań,
któ re czę sto obej mo wa ły kształ to wa nie jesz cze przed na ro dze -
niem, udzie la jąc im dzie dzicz nych cech od po wied nich do sta no -
wi ska an ty ty picz ne go Le wi ty; cza sa mi ozna cza ły one mniej lub
bar dziej nie przy jem ne do świad cze nia z grzesz ni ka mi w an ty ty -
picz nym Obo zie; za wsze ozna cza ły one mniej sze lub więk sze
cier pie nie, któ re go ce lem by ło uświa do mie nie im nie za do wo le -
nia pły ną ce go z grze chu i za szcze pie nie pra gnie nia spra wie dli -
wo ści; czę sto ko rzyst nie wpły wa ły też one na nich, kie ru jąc ich
do Bo ga i spra wie dli wo ści. Tym czte rem ro dza jom do świad czeń
w mniej szym lub więk szym stop niu to wa rzy szył jesz cze je den
– do świad cze nia z pew ny mi na uka mi re li gij ny mi, do sto so wa ny -
mi do an ty ty picz ne go Obo zu: do tych, któ rzy w mniej szym lub
więk szym stop niu dą ży li do łącz no ści z Bo giem, lecz nie prze cho -
dzi li ze sta nu grzesz ni ków w Obo zie do sta nu po ku ty, po ka za -
nej w otwar tej prze strze ni mię dzy obo zem a przy byt kiem. To
wła śnie przy po mo cy tych pię ciu ro dza jów do świad czeń – czte -
rech opatrz no ścio wych i jed ne go edu ka cyj ne go – nasz Pan odłą -
czał pro spek tyw nych uspra wie dli wio nych z wia ry od in nych
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grzesz ni ków, w od ró żnie niu od ich oczysz cza nia i po świę ca nia.
W naj szer szym te go sło wa zna cze niu do odłą cza nia ich od an ty -
ty picz nych Izra eli tów mo żna za li czyć nie tyl ko tych pięć ro dza -
jów do świad czeń, lecz ta kże ich oczysz cza nie i po świę ca nie. Jed -
nak w wer se cie 6 sło wa „weź Le wi tów spo śród sy nów Izra el -
skich” od no szą się wy łącz nie do tych pię ciu po da nych wy żej ro -
dza jów do świad czeń odłą cza ją cych.

(5) W od nie sie niu do Wie ku Ewan ge lii sło wo oczysz cze nie
uży wa ne jest w Bi blii w wą skim i sze ro kim zna cze niu. W zna -
cze niu sze ro kim od no si się ono do omy cia jed nost ki: (1) z po tę -
pie nia grze chu, co na stę pu je przez krew Chry stu sa; oraz (2)
z mo cy grze chu, co na stę pu je przez Sło wo, wspar te opatrz no ścią
Bo żą. W wer se tach 6 i 7 sło wo oczy ścić nie jest jed nak uży te
w zna cze niu sze ro kim, lecz wą skim – cho dzi o oczysz cze nie
z mo cy grze chu, co jest oczy wi ste z wer se tu 7. To pierw sze wą -
skie zna cze nie oczysz cze nia jest na to miast przed sta wio ne
w wer se cie 12, pod fi gu rą po jed na nia. W wer se cie 21 na stę pu -
je po łą cze nie oby dwu wą skich zna czeń, czy li sło wo to uży te jest
w zna cze niu sze ro kim – „aby oczy ścić ich”. W wer se cie 7 czy ta -
my wprost, że pro ce sy, któ ry mi oczysz cza ni by li ty picz ni Le wi -
ci, mia ły być ty pem dru gie go z wy żej po da nych dwóch wą -
skich zna czeń – oczysz cze nia z mo cy grze chu: „A tak po stą pisz
z ni mi, aby ich oczy ścić”. Pa trząc na te pro ce sy, przed sta wio ne
w od no śnej czę ści wer se tu 7, stwier dza my, że wy stę pu ją trzy:
(1) kro pie nie Le wi tów wo dą oczysz cze nia, (2) ogo le nie ich ca łe -
go cia ła oraz (3) upra nie ich szat. Te trzy rze czy in dy wi du al nie
wy ko ny wa ne wo bec Le wi tów lub przez Le wi tów w ty pie sta no -
wi ły ca łość oczysz cza ją cej czę ści tej ce re mo nii w dru gim wą skim
zna cze niu te go sło wa. Ta kie są ty py, a roz wa że nie ich an ty ty -
pów po zwa la nam po znać kil ka bar dzo zna mien nych rze czy.
Prze cho dzi my obec nie do ta kich roz wa żań.

(6) Naj pierw zba da my an ty typ kro pie nia Le wi tów wo dą
oczysz cze nia. Wo da oczysz cze nia z wer se tu 7 jest tą sa mą co
w 4 Moj. 19:9,17. W ję zy ku he braj skim wer set 7 mó wi o wo dzie
cha tath. Sło wo cha tath przede wszyst kim zna czy grzech, po dru -
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gie ofia ra za grzech (w.8), po dob nie do grec kie go sło wa ha mar -
tia, któ re ta kże po sia da te dwa zna cze nia, o któ rych już mó wi -
li śmy; po trze cie, ozna cza ono oczysz cze nie z grze chu (4 Moj.
19:9,17). Ozna cza ono rów nież ka rę za grzech (Zach. 14:9) oraz
stan grze chu, tzn. wi nę za grzech (1 Moj. 18:20; 4 Moj. 16:26;
32:23; Ezech. 18:24). Z tych pię ciu zna czeń nas in te re su je tu -
taj tyl ko trze cie, po nie waż w tym zna cze niu uży wa go wer set
7. W Cie niach przy byt ku nasz Pa stor po dał an ty typ wo dy
oczysz cze nia, wy ja śnia jąc wo dę, z któ rą mie sza ny był po piół
czer wo nej ja łów ki, tj. praw dy ze bra ne z hi sto rii cier pień Sta -
ro żyt nych God nych dla spra wie dli wo ści, po moc ne w oczysz -
cza niu z mo cy grze chu Ada mo we go, czę ścio wo w Wie ku
Ewan ge lii, a szcze gól nie w Wie ku Ty siąc le cia. W 4 Moj. 19:11-
22 ty picz na wo da oczysz cze nia by ła uży wa na do oczysz cze -
nia z nie czy sto ści zwią za nej z prze by wa niem w obec no ści
umar łych lub z do ty ka niem ich. Umar li re pre zen tu ją tu taj
Ada ma i je go ro dzaj pod wy ro kiem śmier ci, w grze chu. Prze -
by wa nie w obec no ści umar łych jest ty pem po sia da nia dzie -
dzicz nej nie czy sto ści grze chu Ada mo we go, na to miast do ty ka -
nie umar łych przed sta wia ak tyw ne prak ty ko wa nie grze chów
Ada mo wych w wy ni ku dzie dzi cze nia je go de pra wa cji. Sam
po piół czer wo nej ja łów ki przed sta wia wspo mnie nia – hi sto -
rie – Sta ro żyt nych God nych, za war te w Sta rym Te sta men cie.
Ży wa [bie żą ca] wo da (4 Moj. 19:17) re pre zen tu je po stę pu ją ce
praw dy w an ty ty pach. Na przy kład hi sto ria [wspo mnie nie, tj.
to, co obec nie po zo sta je po czy nach tych dwóch pro ro ków]
ostat nich po krew nych czyn no ści Elia sza i Eli ze usza jest czę ścią
an ty ty picz ne go po pio łu, na to miast praw dzi we an ty ty picz ne
na uki tej hi sto rii sta no wią an ty ty picz ną ży wą wo dę. Przed sta -
wia nie ty pu i an ty ty pu zgod nie z praw dą jest an ty ty pem mie -
sza nia po pio łu i wo dy, na to miast na czy nie, w któ rym znaj do -
wa ła się wo da oczysz cze nia, w roz wa ża nym obec nie przy -
pad ku przed sta wia dok try nę na te mat urzę du rzecz ni ka wo -
bec opi nii pu blicz nej w od nie sie niu do Ma lucz kie go Stad ka
i Wiel kiej Kom pa nii. Te sa me ogól ne za sa dy sto su ją się ta kże
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do po zo sta łych ty pów i an ty ty pów. Ta kie na uki oczysz cza ją
z mo cy grze chu, nie z po tę pie nia grze chu (cze go do ko nu je
wy łącz nie krew Chry stu sa), bę dąc an ty ty pem wo dy oczysz -
cza ją cej w Izra elu tych, któ rzy ją sto so wa li, z nie czy sto ści po -
wsta łej w wy ni ku kon tak tu z umar ły mi.

(7) Uwa gi te przy go to wu ją nas do zro zu mie nia an ty ty pu
kro pie nia Le wi tów wo dą oczysz cze nia, ja ko pierw sze go kro -
ku w ich oczysz cza niu. Ro zu mie my więc, że po le ce nie przez
Bo ga Mo jże szo wi, by po kro pił Le wi tów wo dą oczysz cze nia
re pre zen tu je po le ce nie przez Bo ga na sze mu Pa nu, by do pil -
no wał, aby pro spek tyw ni uspra wie dli wie ni z wia ry po zna wa -
li praw dy zwią za ne z hi sto ria mi o Sta ro żyt nych God nych.
Praw dy te mia ły być dwo ja kie go ro dza ju: w ty pach (po piół)
oraz w an ty ty pach (wo da ży wa). Sa me ty py z re gu ły za wie -
ra ją trzy ro dza je prawd: (1) hi sto rycz ne (opo wia da nia, wspo -
mnie nia o Sta ro żyt nych God nych); (2) etycz ne (lek cje za war -
te w ty pach do na śla do wa nia); oraz (3) na pra wia ją ce (hi sto -
rie te czę sto za wie ra ją ostrze że nia przed grze chem, np. hi sto -
ria o bra ciach Jó ze fa, Da wi dzie i Bat sze bie itp.). An ty ty py,
ja ko praw dy po stę pu ją ce, za wie ra ją oczy wi ście te sa me trzy
kie run ki na uk. Za tem za rów no ty py, jak i an ty ty py w an ty -
ty picz nym kro pie niu – na ucza niu – mia ły słu żyć oczysz cza -
niu z mo cy grze chu. Przez ca ły Wiek Ewan ge lii, po słusz ny
an ty ty picz ne mu po le ce niu Oj ca, nasz Pan sta rał się oczy wi -
ście o to, by hi sto rycz ne, etycz ne i na pra wia ją ce praw dy,
zwią za ne z pew ny mi ty pa mi i an ty ty pa mi Sta ro żyt nych God -
nych, by ły przed sta wia ne tym, któ rych sta ra no się za chę cać
do uspra wie dli wie nia.

(8) Od cza su do cza su opo wia da no im w tym ce lu hi sto -
rie o upad ku, Ka inie i Ablu, po to pie, wie ży Ba bel, Abra ha mie,
Iza aku, Ja ku bie, Jó ze fie, je go bra ciach, Mo jże szu, fa ra onie,
Sę dziach, Sau lu, Da wi dzie, Sa lo mo nie, po zo sta łych kró lach
Izra ela, pro ro kach itp., a ta kże ty le z ich an ty ty pów, ile by ło
wów czas zna nych, na przy kład o Isma elu i Iza aku ja ko ty -
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pach Ży dów i chrze ści jan, o Jó ze fie ja ko ty pie Chry stu sa, bi -
twach Izra ela z miesz kań ca mi Ka na anu ja ko ty pach walk
chrze ści jan z grze chem i błę dem, o pod ró ży do Ka na anu ja -
ko ty pie pod ró żo wa nia lu du Pa na do Kró le stwa itd. Na uki te
by ły po da wa ne pro spek tyw nym uspra wie dli wio nym z wia -
ry w do mu, w szko le, na lek cjach ka te che zy, w szko łach nie -
dziel nych, na ka za niach, w roz mo wach, w ga ze tach, w cza -
so pi smach i ksią żkach. Ja ko Swych na rzę dzi, kro pią cych ich
an ty ty picz ną wo dą oczysz cze nia, Pan uży wał więc ro dzi -
ców, na uczy cie li, ka te che tów, ka zno dzie jów, pi sa rzy itd.
W wy ni ku te go po da wa no im oczy wi ście wie le hi sto rycz -
nych, etycz nych i na pra wia ją cych na uk w ty pie i an ty ty pie.
Słu ży ły one za do bry stan dard, z po zio mu któ re go mo żna
by ło do strze gać i na pra wiać wa dy, do strze gać i prak ty ko wać
za le ty, a ta kże do strze gać i wie rzyć w praw dy. Wszyst ko to
słu ży ło oczy wi ście ja ko po moc dla pro spek tyw nych Le wi tów
w oczysz cza niu się, a ta kże po ma ga ło im nie na wi dzić i od -
rzu cać grzech, a prak ty ko wać spra wie dli wość. Po ma ga ło to
im za pew ne w prze pro wa dza niu an ty ty picz ne go oczysz cza -
nia z nie czy sto ści odzie dzi czo nych i prak ty ko wa nych grze -
chów Ada mo wych. Wi dzi my więc, że kro pie nie pro spek -
tyw nych Le wi tów Wie ku Ewan ge lii an ty ty picz ną wo dą
oczysz cze nia po ma ga ło im przez kie ro wa nie ich do po ku ty,
a ta kże to wa rzy szy ło im w tej dro dze. Udzie la ło im bo wiem
wie dzy o grze chu i spra wie dli wo ści i wzbu dza ło czę ścio wą
nie na wiść do nie czy sto ści grze chu oraz czę ścio we pra gnie nie
uwol nie nia się od niej, a ta kże czę ścio we za mi ło wa nie
do spra wie dli wo ści i pra gnie nie jej prak ty ko wa nia. Wszyst -
kie te ele men ty sta no wią część po ku ty – pierw szy krok
w zbli ża niu się do Bo ga.

(9) Dru gi pro ces oczysz cza ją cy Le wi tów przed sta wio ny
jest w na stę pu ją cych sło wach wer se tu 7: „niech ogo lą brzy twą
ca łe cia ło swo je”, a do słow nie, tak jak na mar gi ne sie: „niech
spra wią, by brzy twa prze szła po ich ca łym cie le”. Ro zu mie my,
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że ta brzy twa re pre zen tu je ostre de ma sko wa nie, ob na ża nie
przez Pra wo. Okre śle nie pra wo, za wie ra ją ce się w an ty ty picz -
nej brzy twie, ozna cza dwie rze czy: (1) Bo ską spra wie dli wość
(5 Moj. 4:13; 2 Moj. 34:28; Rzym. 2; 14,15,27; 7:7-14); oraz (2)
umo wę mię dzy Bo giem i czło wie kiem, w ra mach któ rej Bóg
ofe ro wał ży cie po słusz nym i żą dał śmier ci nie po słusz nych
(5 Moj. 30:15-20; Oz. 6:7; Gal. 2:16; 3:10-12). Jak do tąd, je go
dwo ma ro dza ja mi są pra wo na tu ral ne i Pra wo Mo jże szo we.
W Ty siąc le ciu przy bie rze ono jesz cze trze ci ro dzaj – No we go
Pra wa, No we go Przy mie rza. Pi smo Świę te uczy nas, że tym,
któ rzy na nie re agu ją, to Pra wo naj pierw udzie la wie dzy o ich
grze chach (Rzym. 3:20). Czy ni to po pierw sze po ka zu jąc, co
jest do bre, a co złe w mo ty wach, my ślach, sło wach i czy nach;
po dru gie, po ka zu jąc ka żde mu, że w mo ty wach, my ślach, sło -
wach i czy nach wie lo krot nie nie po stę po wał wła ści wie, lecz
źle. W ten spo sób prze ko nu je go, że jest win ny grzesz nych
czy nów i grze chów za nie cha nia (Rzym. 3:19). Pierw szą z tych
dwóch funk cji Pra wo to re ali zu je przez przed sta wia nie ogól -
nych za sad od no śnie mo ty wów, my śli, słów i czy nów, po da -
jąc na przy kład dzie sięć przy ka zań (2 Moj. 20:1-17) oraz ró żne
ich wy ja śnie nia (Mat. 23:27-40; Rzym. 7:1-25), a ta kże szcze gó -
ło wo opi su jąc ró żne mo ty wy, my śli, sło wa i czy ny z ni mi
zgod ne lub im prze ciw ne. Dru gą z tych dwóch funk cji peł ni
przez sto so wa nie tej wie dzy do mo ty wów, my śli, słów i czy -
nów tych, któ rych uwa gę przy cią ga swy mi na uka mi i oska -
rże nia mi. W ten spo sób uczy ich wie dzy o spra wie dli wo ści
i grze chu w ogól no ści, a szcze gól nie w od nie sie niu do nich sa -
mych. Wy ka zu jąc im, że są win ni grze chów za nie cha nia
i grzesz ne go po stę po wa nia w mo ty wach, my ślach, sło wach
i czy nach, prze ko nu je ich, że są grzesz ni ka mi (Rzym. 7:1-25).
Czy ni to nie tyl ko ob ja wio ne Pra wo Bo że, lecz ta kże pra wo
na tu ral ne, któ re go po zo sta ło ści są wy pi sa ne w umy śle i ser -
cu czło wie ka, pro wa dząc do ta kiej wie dzy i prze ko na nia
przy współ pra cy su mie nia (Rzym. 2:14,15). Przez te funk cje
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Pra wo prze ko nu je tych o uczci wym ser cu, że są sła bi, upa dli
i win ni; ja ko ta cy, nie mo gą po do bać się Bo gu, a więc są cał -
ko wi cie nie zdol ni do uspra wie dli wie nia sa mych sie bie
(Rzym. 3:10-20; Gal. 2:16).

(10) To Pra wo nie tyl ko ob na ża grze chy lu dzi: spro wa dza też
na nich Bo skie po tę pie nie, wi docz ne w ró żnych za ry sach klą twy
(Rzym. 4:15; Gal. 3:10). Jed no cze śnie prze ko nu je tych, któ rzy
na nie re agu ją, że znaj du ją się pod Bo skim po tę pie niem i do zna -
ją je go skut ków (Rzym. 7:1-24). To wzbu dza w ich ser cu bo jaźń
przed Bo giem, po nie waż do strze ga ją, że jest On z nich nie za do -
wo lo ny (Rzym. 1:18). Jed no cze śnie wzbu dza w ich ser cu smu -
tek z po wo du grze chu oraz nie na wiść do grze chu, wraz ze
szcze rym pra gnie niem uwol nie nia się od je go po tę pie nia i mo -
cy (Rzym. 7:15-24; 2 Kor. 7:9,10). Pod wpły wem ta kiej wie dzy,
prze ko na nia, smut ku, nie na wi ści i pra gnie nia wy zwo le nia Pra -
wo to pro wa dzi też do prze ko na nia o nie zdol no ści czło wie ka
do za słu że nia so bie na wy zwo le nie spod po tę pie nia pra wa Za -
ko nu (Rzym. 3:20; Gal. 2:16), a ta kże do prze ko na nia o bra ku si -
ły do wy ba wie nia sie bie z mo cy i pa no wa nia grze chu (Rzym.
7:14,18,23). Pro wa dzi to do cał ko wi tej utra ty przez nie go na -
dziei, że o wła snych si łach mo że wy ba wić się spod po tę pie nia
te go Pra wa, a ta kże wzbu dza w nim najżar liw sze pra gnie nie do -
stą pie nia wy ba wie nia spod po tę pie nia i mo cy grze chu. Tu taj
Pra wo się koń czy, po nie waż mo że ono je dy nie po ka zać czło wie -
ko wi je go zgu bio ny i bez na dziej ny stan oraz spra wić, by za pra -
gnął ja kie goś Zba wi cie la. Pra wo nie mo że jed nak dać mu te go
Zba wi cie la, gdyż nie jest to za da niem Pra wa, lecz Ewan ge lii
(Gal. 3:24). Tak dzia ła ła sym bo licz na brzy twa – ob na ża nie przez
Pra wo, któ re nie mo gło uczy nić nic po nad to. 

(11) Przyj rzyj my się te raz ro li an ty ty picz ne go Mo jże sza
w uży wa niu tej an ty ty picz nej brzy twy. Oczy wi ście nie uży wał
On jej oso bi ście ani oso bi ście nie wrę czał jej pro spek tyw nym
an ty ty picz nym Le wi tom. Uży wał do te go na rzę dzi – za rów no
oży wio nych, jak i nie oży wio nych, cho ciaż te dru gie by ły przy -
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go to wy wa ne przez nie któ re z tych pierw szych. Na rzę dzia mi
oży wio ny mi cza sa mi by ły urzę do we oso by wśród Ka pła nów –
Apo sto ło wie, pro ro cy, ewan ge li ści, pa ste rze, tzn. na uczy cie le,
oraz dia ko ni; cza sem by li to bra cia Ka pła ni, nie po sia da ją cy
w praw dzi wym Ko ście le żad ne go urzę du; nie kie dy na rzę dzia -
mi oży wio ny mi by li an ty ty picz ni Le wi ci, szcze gól nie Ger szo ni -
ci Lib ni ci, dzia ła ją cy ja ko ewan ge li ści, gło si cie le od no wy re li gij -
nej, pa sto rzy, ka te che ci, lo kal ni ka zno dzie je, na uczy cie le szkół
nie dziel nych, ro dzi ce, star si bra cia oraz in ni „dzia ła cze świec -
cy”. Na rzę dzia mi nie oży wio ny mi za zwy czaj by ły ksią żki, ta kie
jak Bi blia, Wę drów ka piel grzy ma, ka te chi zmy, sto sow ne pie śni,
trak ta ty, cza so pi sma itp., trak tu ją ce o te ma tach zwią za nych
z Bo skim Pra wem i po ku tą. Ogól nie mó wiąc, Le wi ci ci na le że -
li do dwóch grup de no mi na cji – ry tu ali stycz nych i nie ry tu ali -
stycz nych. Do tych pierw szych na le żą Ko ścio ły gre ko i rzym -
sko ka to lic ki, lu te rań ski i epi sko pal ny. Do tych dru gich – Ko ścio -
ły: kal wiń ski, bap ty stycz ny, uni ta rian, kon gre ga cjo nal ny, kwa -
krów, me to dy stycz ny, Chrze ści jan i ad wen ty stycz ny. Te pierw -
sze za zwy czaj uży wa ły ka te che tycz nej me to dy po słu gi wa nia
się sym bo licz ną brzy twą wo bec pro spek tyw nych uspra wie dli -
wio nych z wia ry, na to miast te dru gie z re gu ły uży wa ły do te -
go ce lu me to dy od no wy re li gij nej, ewan ge li za cyj nej, cho ciaż
Ko ściół kal wiń ski sto so wał oby dwie me to dy. Nie chce my oczy -
wi ście po wie dzieć, że wszy scy ci, któ rzy prze szli przez na uki
ka te che zy, przy ję li tę brzy twę i uży wa li jej do za mie rzo ne go ce -
lu; nie uczy ni li też te go wszy scy, któ rzy bra li udział w na bo żeń -
stwach od no wy re li gij nej i ewan ge li za cyj nych. Jed nak ci, któ -
rzy od po wied nio pod da li się tym dwóm me to dom po słu gi wa -
nia się wo bec nich an ty ty picz ną brzy twą – ob na ża niem przez
Pra wo – ro bi li z niej do bry uży tek. W nie któ rych przy pad kach
przyj mo wa li oni tę brzy twę w bar dziej pry wat ny spo sób, po -
przez roz mo wę i lek tu rę.

(12) Ro dzi to in te re su ją ce py ta nie: w ja ki spo sób te oży wio -
ne i nie oży wio ne na rzę dzia po da wa ły brzy twę pro spek tyw -
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nym an ty ty picz nym Le wi tom? Przez na ucza nie, gło sze nie i opi -
sy wa nie im te go Pra wa. Ozna cza to, że wy ja śnia li im oni isto -
tę, za sa dy, wy mo gi, obie ca ne na gro dy oraz ka ry prze wi dzia ne
przez to Pra wo. W ten spo sób za po zna wa li ich z tym Pra wem
oraz ich związ kiem z nim. Czy ni li to w ta ki spo sób, któ ry uka -
zy wał im ich ob raz od bi ty w tym Pra wie ja ko sym bo licz nym lu -
strze. Dzię ki te mu za czy na li do strze gać, że są grzesz ni – za rów -
no dzie dzicz nie, jak i w spo sób ak tyw ny. W ten spo sób do -
strze ga li oni swe licz ne wa dy, sła bo ści i bra ki. Wi dzie li sie bie
spla mio nych przez wa dy, bar dzo sła bych i po sia da ją cych pew -
ne bra ki we wszyst kich ła skach, a na wet cał ko wi ty brak nie któ -
rych łask. W ten spo sób udzie la li im oni wie dzy i prze ko na nia
o ich grze chach i grzesz no ści. Po da jąc im brzy twę ob na ża nia
przez Pra wo, na rzę dzia te ogła sza ły ta kże ich po tę pie nie przez
Pra wo, któ re wie lu z nich błęd nie wy ol brzy mia ło w wy rok
wiecz nych mąk, ze szko dą dla tych, któ rzy przy swa ja li so bie ten
błąd i wy ni ka ją ce z nie go skut ki. Pan spo koj nie igno ro wał jed -
nak ten błąd i po mi mo nie go od po wied nio uspo sa biał wie lu
do go le nia ich sym bo licz nych wło sów. Na rzę dzia te po da wa ły
tę brzy twę ta kże pro spek tyw nym uspra wie dli wio nym z wia ry
przez po zba wie nie ich ja kiej kol wiek na dziei na to, że przez jej
uży wa nie mo gą za do wo lić Bo ga, zdjąć z sie bie Je go wy rok
i wy pra co wać swo je wła sne uspra wie dli wie nie. Wrę cza nie im
brzy twy po zwa la ło za tem po zna wać im do bro i zło, ich grze -
chy; po zwa la ło im uświa da miać so bie grzesz ność, smut ną świa -
do mość ich po tę pie nia; wzbu dza ło prze ko na nie o ich nie zdol -
no ści do na pra wie nia re la cji z Bo giem i unik nię cia po tę pie nia
grze chu. Sym bo licz nie mó wiąc, ich ser ce by ło więc na ka wał ki
kru szo ne na ko wa dle te go Pra wa, co jest praw dzi wym zna -
cze niem skru chy.

(13) Na rzę dzia te nie do ko ny wa ły go le nia. Ka żdy z pro -
spek tyw nych uspra wie dli wio nych z wia ry mu siał zro bić to
sam. Przed go le niem mu siał przy jąć brzy twę od tych, któ rzy
mu ją po da wa li. Ozna cza to, że ka żdy mu siał przyj rzeć się



492 Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego

brzy twie i zo ba czyć ją w jej szcze gó łach i za sto so wa niach, tj. ka -
żdy mu siał uwa żnie zba dać isto tę, za sa dy, wy mo gi, obie ca ne
na gro dy i ka ry prze wi dzia ne przez Pra wo. Co wię cej, mu siał
wy cią gnąć swą sym bo licz ną rę kę – prze ko na nie – i przy jąć tę
brzy twę, co ozna cza, że mu siał uwie rzyć w opis te go Pra wa
o nim, tj. przy jąć wie dzę o grze chu, ja ką ono da wa ło, i w re zul -
ta cie zo stać prze ko na nym, że jest grzesz ni kiem. Po nad to, wzię -
cie przez nie go brzy twy ozna cza ło uzna nie, że zo stał słusz nie
po tę pio ny przez ob na że nie przez to Pra wo i że przy po mo cy
żad nych ze swych zdol no ści nie jest w sta nie unik nąć je go kar
ani na pra wić re la cji z Bo giem. Wresz cie, wzię cie jej przez nie -
go ozna cza go to wość do przy ję cia jej dla ce lów go le nia. To, że
w sym bo lach Bi blii wło sy ozna cza ją wła dze jest oczy wi ste
na przy kła dzie wło sów Sam so na oraz ko bie cych wło sów z Obj.
9:8 – władz ko ścio łów. Grze chy są pew ne go ro dza ju wła dza mi
– wy ra żo ny mi wła dza mi grzesz ni ków do po sia da nia pra wa
do gwał ce nia spra wie dli wo ści. Lecz ta kie wła dze – grze chy –
mu szą być usu nię te. Po ku ta wpro wa dza czło wie ka w stan ser -
ca i umy słu, w któ rym nie pra gnie on już po sia dać ani uży wać
ta kich władz. Skru szo ny grzesz nik sto su je wo bec sie bie wła śnie
tę sym bo licz ną brzy twę, ob na ża nie przez Pra wo, ja ko śro dek
od rzu ca nia od sie bie ta kich władz. Sym bo licz ny akt go le nia
ozna cza za tem, że grzesz nik odłą cza od sie bie swo je grze chy,
ja ko wcze śniej po sia da ne i uży wa ne wła dze. Jed nym z ele -
men tów po ku ty jest bo wiem od rzu ce nie za mi ło wa nia do grze -
chu, na ło gów i prak ty ko wa nia grze chu, ja ko władz grzesz ni ka.
Wi dzi my więc, że za rów no an ty ty picz na wo da oczysz cze nia,
jak i an ty ty picz na brzy twa, uży wa na do go le nia ca łe go cia ła
grzesz ni ka – ka żde go ele men tu ser ca i umy słu, w któ rych znaj -
do wa ły się grze chy ja ko wła dze – wspól nie pro wa dzi ły do po -
ku ty, któ ra skła da się z: po zna nia do bra i zła w ogól no ści,
a w szcze gól no ści wła sne go grze chu, prze ko na nia o wła snej
grzesz no ści, uzna nia po tę pie nia i wła snej nie zdol no ści do zba -
wie nia sie bie, nie na wi ści do grze chu, de ter mi na cji w odłą cza -
niu od sie bie grze chu, uczci we go i do sta tecz nie sku tecz ne go
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wy sił ku w ta kim odłą cza niu, a ta kże uczci we go i do sta tecz nie
sku tecz ne go wy sił ku w prak ty ko wa niu spra wie dli wo ści i za mi -
ło wa nia do niej. An ty ty picz na wo da oczysz cze nia i brzy twa
do ko nu ją wszyst kich po wy ższych ele men tów po ku ty, z wy jąt -
kiem te go, któ ry wy mie ni li śmy ja ko ostat ni.

(14) Ta ostat nia część po ku ty do ko nu je się przez trze ci
i ostat ni pro ces oczysz cza nia – wy pra nie szat. W sym bo lach
bi blij nych sza ty uży wa ne są do przed sta wie nia łask. Tak jak na -
sze na tu ral ne sza ty są mię dzy in ny mi uży wa ne do przy kry wa -
nia na go ści, tak sza ty sym bo licz ne są no szo ne po to, by przy -
kryć na szą sym bo licz ną na gość, któ ra re pre zen tu je na sze wa -
dy – nie ła ski (Obj. 16:15). Św. Piotr po ka zu je, że ła ski są sym -
bo li zo wa ne przez sza ty, gdy wzy wa nas do przy odzia nia się po -
ko rą (1 Pio tra 5:5), a sio stry – do przy ozdo bie nia się ci cho ścią
i de li kat no ścią (1 Pio tra 3:3,4). Św. Pa weł po da je po dob ne we -
zwa nie (1 Tym. 2:9,10). Mó wi on ta kże o przy wdzia niu przez
nas współ czu cia, uprzej mo ści, po ko ry, ci cho ści, nie skwa pli wo -
ści, wy ro zu mia ło ści i prze ba cze nia, któ re są za tem sym bo licz -
ny mi sza ta mi. Tak jak na sze li te ral ne sza ty pla mią się i bru dzą,
tak nie kie dy pla mią się i bru dzą na sze sza ty sym bo licz ne (Ju dy
23; 2 Kor. 7:1). Gdy na sze wa dy – nie ła ski – zo sta ją usu nię te, je -
ste śmy po ka za ni ja ko bez ska zy (PnP 4:7; Efez. 5:27; 1 Tym. 6:14;
2 Pio tra 3:14). Sym bo licz ne sza ty Chry stu sa ni gdy nie mia ły
żad nych skaz (Żyd. 9:14; 1 Pio tra 1:19). Po nad to w sym bo lach
bi blij nych o Sło wie Bo żym w je go funk cji oczysz cza nia od mo -
cy grze chu mó wi się ja ko o sym bo licz nej wo dzie (Efez. 5:26;
Żyd. 10:22; Ja na 15:3; Tyt. 3:5). Uwa gi te po zwa la ją nam do -
strzec, co jest po ka za ne w sym bo lu pra nia szat przez pro spek -
tyw nych Le wi tów – że pro spek tyw ni an ty ty picz ni Le wi ci usu -
wa ją ze swych łask wszel kie trzy ma ją ce się ich wa dy upa dłej
na tu ry, co czy nią przez sto so wa nie wo bec nich od po wied nich
oczysz cza ją cych czę ści Sło wa Bo że go. Kan dy da ci do uspra wie -
dli wie nia z wia ry w więk szym lub mniej szym stop niu w na tu -
ral ny spo sób po sia da li w so bie po zo sta ło ści ob ra zu Bo że go. By -
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ły one jed nak mniej lub bar dziej za nie czysz czo ne (spla mio ne)
przez de pra wa cję (wa dy). Wa dy te mu szą być usu nię te, tak by
za nie czysz czo ne przez nie ce chy spra wie dli wo ści mo gły uwol -
nić się od ta kie go za nie czysz cze nia, co do ko nu je się przez sto -
so wa nie ta kich czę ści oczysz cza ją ce go Sło wa, któ re usu wa ją
wa dy z tych łask. Zwy kle do ko nu je się to po przez te por cje Sło -
wa, któ re spra wia ją, że ła ski te dzia ła ją w opo zy cji do wad,
któ re są w ten spo sób usu wa ne. Ozna cza to za mi ło wa nie
do łask spra wie dli wo ści oraz ich prak ty ko wa nie, w wy ni ku
cze go po przez oczysz cza ją ce Sło wo pro spek tyw ni uspra wie dli -
wie ni z wia ry usu wa ją ze swych sym bo licz nych szat pla my
i brud grze chu, ja ki się na nich zgro ma dził. Gdy po ku tu ją cy
grzesz nik uczy ni to, co mo że, by przy po mo cy Sło wa oczy ścić
swe do bre ce chy z trzy ma ją cych się ich wad, koń czy on pro ces
po ku ty – an ty typ na Wiek Ewan ge lii oczysz cze nia Le wi tów,
przed sta wio ny w ty pie za war tym w 4 Moj. 8:6,7.

(15) Ko rzyst ne by ło by po zo sta wie nie ty pu i do słow ne wy -
ja śnie nie kro ku po ku ty, któ ry w ogól nym ty pie zo stał przed sta -
wio ny przez Le wi tów wy ru sza ją cych z obo zu i uda ją cych się
w kie run ku bra my przy byt ku. Ten kon kret ny obec nie roz wa -
ża ny typ po ka zu je, co w od nie sie niu do trzech pro ce sów
oczysz cza nia z wer se tu 7 czy nią za rów no Pan, jak i po ku tu ją -
cy grzesz nik. Grec ki rze czow nik tłu ma czo ny ja ko po ku ta to me -
ta no ia, a od po wied ni grec ki cza sow nik tłu ma czo ny ja ko po ku to -
wać to me ta no ein. Do słow nie cza sow nik ten ozna cza zmie nić
umysł, uspo so bie nie, a do słow ne zna cze nie rze czow ni ka to zmia -
na umy słu, uspo so bie nia. Ozna cza on więc zmia nę umy sło wej,
mo ral nej i re li gij nej po sta wy wo bec grze chu i spra wie dli wo ści
w od nie sie niu do Bo ga i czło wie ka. Zmia na umy sło wej po sta -
wy ozna cza po rzu ce nie błę dów od no śnie grze chu i przy ję cie
na ten te mat praw dy oraz od rzu ce nie błę dów od no śnie spra -
wie dli wo ści i przy ję cie na ten te mat praw dy. Zmia na mo ral nej
po sta wy ozna cza po rzu ce nie za mi ło wa nia do grze chu i prak ty -
ko wa nia go (wraz z po rzu ce niem nie na wi ści, omi ja nia i gwał -
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ce nia spra wie dli wo ści wo bec czło wie ka), a przy ję cie nie na wi -
ści do grze chu i uni ka nie go oraz przy ję cie za mi ło wa nia
do spra wie dli wo ści i prak ty ko wa nie jej wo bec czło wie ka. Zmia -
na re li gij nej po sta wy ozna cza po rzu ce nie za mi ło wa nia do grze -
chu i prak ty ko wa nia go wo bec Bo ga (wraz z po rzu ce niem nie -
na wi ści, omi ja nia i gwał ce nia spra wie dli wo ści w sto sun ku
do Bo ga), a przy ję cie nie na wi ści do grze chu i uni ka nie go w sto -
sun ku do Bo ga oraz za mi ło wa nie do spra wie dli wo ści i prak ty -
ko wa nie jej wo bec Bo ga. Z ta ką nie na wi ścią do grze chu i za mi -
ło wa niem do spra wie dli wo ści nie ro ze rwal nie zwią za ny jest
smu tek z po wo du grze chu, skru cha. W wy ni ku tych dwóch
uczuć czło wiek mu si bo wiem od czu wać smu tek z po wo du mi -
ło wa nia i prak ty ko wa nia grze chu oraz nie na wi dze nia, uni ka -
nia i gwał ce nia spra wie dli wo ści. Naj głęb szym smut kiem, ja -
kie go mo że do świad czyć czło wiek, są wy rzu ty su mie nia –
praw dzi wy żal za grzech. To wła śnie z te go po wo du praw dzi -
wa po ku ta jest tak bar dzo prze nik nię ta ża lem, co wi dać
na przy kład w Psal mach po kut nych: 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143.
Ta ki żal jest na zy wa ny w Bi blii smut kiem we dług Bo ga oraz
smut kiem ku po ku cie (2 Kor. 7:9-11).

(16) Oto ana li za rze czy sta no wią cych bi blij ne ele men ty po -
ku ty w od nie sie niu do grze chu: umy sło we prze ko na nie o grze -
chu (Ja na 8:9); smu tek ser ca z po wo du grze chu (Mat. 11:21;
2 Kor. 7:9-11; Rzym. 7:24); nie na wiść do grze chu (5 Moj. 7:26;
Rzym. 7:15); po rzu ce nie grze chu (Przyp. 28:13; Mat. 3:8); wy -
zna nie grze chu (Ezdr. 10:1; Neh. 9:2; Przyp. 28:13; Mat. 3:6;
Dz.Ap. 19:18); za dość uczy nie nie za grzech (3 Moj. 6:4,5; Ezech.
33:15; Łuk. 19:8); oraz prze ciw sta wia nie się grze cho wi (Rzym.
7:15,19,23). Na stę pu ją ce my śli sta no wią bi blij ne ele men ty po ku -
ty w od nie sie niu do spra wie dli wo ści: za mi ło wa nie do spra -
wie dli wo ści (Rzym. 12:9; 7:22); prak ty ko wa nie spra wie dli wo ści
(Rzym. 6:19-21; Dz.Ap. 26:20); oraz bój o spra wie dli wość (2 Kor.
7:11; 10:5; Żyd. 12:4). Po ku ta po sia da więc dwa za ry sy: je den
w sto sun ku do grze chu, dru gi – do spra wie dli wo ści. W za ry sie
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sto sun ku do grze chu po sia da sie dem od dziel nych ele men tów,
a do spra wie dli wo ści – trzy. W su mie w oby dwu za ry sach skła -
da się za tem z dzie się ciu ele men tów. Wie my o tym za rów no
z Bi blii, jak i z na szych do świad czeń, a ta kże z do świad czeń
tych, któ rzy prze ja wia li po ku tę. Mo żna jesz cze do dać, że po ku -
ta jest pierw szym wiel kim kro kiem w kie run ku uspra wie dli wie -
nia, a dru gim kro kiem w tym kie run ku jest wia ra (Mar. 1:15;
Dz.Ap. 20:21). Gdy pod ję te zo sta ną oby dwa te kro ki, do stę pu -
je się uspra wie dli wie nia przez wia rę.

(17) Oto ana li za wer se tów No we go Te sta men tu, w któ rych
wy stę pu je cza sow nik me ta no ein (po ku to wać) oraz rze czow nik
me ta no ia (po ku ta). Naj pierw zaj mie my się cza sow ni kiem. Lu -
dzie po win ni po ku to wać z po wo du bli sko ści Kró le stwa (Mat.
3:2; 4:7; Mar. 1:15); Jan gło sił po ku tę (Dz.Ap. 2:38; 17:30); brak
po ku ty jest kry ty ko wa ny, a jej obec ność po chwa la na (Mat.
11:20,21; Łuk. 10:13; 11:32); gło sze nie ma na ce lu do pro wa dze -
nie do niej (Mat. 12:41; Mar. 6:12); nie któ rzy nie po ku tu ją (Łuk.
13:3,5; 16:30; 2 Kor. 12:21; Obj. 2:5,21,22; 9:20,21; 16:9,11); jest ona
za le ca na (Dz.Ap. 3:19; 8:22; 26:20; Obj. 2:5,16; 3:3,19); spra wia ra -
dość w nie bie (Łuk. 15:7,10); po win ni śmy prze ba czać po ku tu -
ją cym (Łuk. 17:3,4). A te raz ana li za wer se tów, w któ rych wy stę -
pu je rze czow nik me ta no ia: chrzest Ja na był w ce lu po ku ty (Mat.
3:11,13; Mar. 1:4; 2:17; Łuk. 3:3; 5:32; Dz.Ap. 13:24; 19:4); pro wa -
dzi do niej Bo ska do broć (Rzym. 2:4; 2 Pio tra 3:9); ma być gło -
szo na (Łuk. 24:47; Żyd. 6:1); jej ele men tem jest smu tek (2 Kor.
7:9,10; Żyd. 6:6); nie kie dy smu tek nie jest w sta nie do pro wa dzić
do niej w zna cze niu zmia ny umy słu u dru gich (Żyd. 12:17); jest
ona da rem Bo żym (Dz.Ap. 5:31; 11:18; 2 Tym. 2:25); nie po trze -
bu ją jej bez grzesz ni (Łuk. 15:7); po win na przy no sić god ne sie -
bie owo ce (Mat. 3:8; Łuk. 3:8; Dz.Ap. 26:20); ma być oka zy wa -
na wo bec Bo ga (Dz.Ap. 20:21). We dług tej ana li zy uży wa nia
przez Bi blię tych dwóch słów, po ku ta jest bar dzo wa żnym ele -
men tem do cho dze nia przez czło wie ka do wła ści wej re la cji z Bo -
giem i czło wie kiem.
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(18) Po wy żej omó wi li śmy an ty typ 4 Moj. 8:5-7 na Wiek
Ewan ge lii. Zna leź li śmy w nim nie zwy kły ty picz ny opis te go,
w ja ki spo sób nasz Pan przez ca ły Wiek do pro wa dza grzesz ni -
ków do po ku ty, ja ko pierw szej czę ści oczysz cza nia Le wi tów
Wie ku Ewan ge lii, do któ re go mu sie li oni być wcze śniej przy go -
to wa ni przez pew ne do świad cze nia opatrz no ścio we i po ucza -
ją ce (w.6). Zgod nie z wer se tem 7 stwier dzi li śmy, że do po ku ty
do pro wa dza ją grzesz ni ków trzy ró żne pro ce sy: (1) sto so wa nie
wo bec nich ty pów i an ty ty pów Sta ro żyt nych God nych; (2) uży -
wa nie Bo że go Pra wa w sto sun ku do ich grze chów i grzesz no -
ści; oraz (3) uży wa nie wo bec ich na tu ral nych do brych cech
oczysz cza ją cych czę ści Bo że go Sło wa. Gdy te rze czy są im po da -
wa ne przez od po wied nie na rzę dzia i gdy oni pod da ją się wpły -
wo wi tych trzech rze czy, na stę pu je w nich peł na po ku ta wo bec
Bo ga. Nie przy cho dzą nam na myśl żad ne in ne spo so by da ją ce
ta ki re zul tat; te dwie rze czy nie po trze bu ją też do osią gnię cia te -
go re zul ta tu ja kie go kol wiek in ne go wzmoc nie nia. Tyl ko wy żej
wspo mnia ne trzy pro ce sy są nie zbęd ne do do pro wa dze nia
do peł nej i praw dzi wej po ku ty w od po wied nio uspo so bio nym
ser cu. Te go oczy wi ście po win ni śmy się spo dzie wać, po nie waż
wszech wie dzą cy Bóg, któ ry po le cił na sze mu Pa nu Je zu so wi to
dzie ło, z pew no ścią wie, przy po mo cy cze go ta kie dzie ło mo gło
być do ko na ne. O Je go wszyst kich dzie łach, a więc i o tym, słusz -
nie mo że my po wie dzieć: wszyst ko do brze uczy nił!

(19) Po ku ta wy star cza jed nak tyl ko do czę ścio we go oczysz -
cze nia. Nie mo że oczy ścić od wi ny, po tę pie nia grze chu. Mo że
te go do ko nać je dy nie krew Chry stu sa, jak traf nie wy ra ził to po -
eta w jed nej z naj pięk niej szych z na szych pie śni:

Ani mo je łzy wy la ne,
Ani pra ce wy ko na ne
Nie przy nio są po jed na nia;
Tyś nas zba wił, umarł za nas.
Ja nie wno szę nic cen ne go,
Więc się chwy tam krzy ża Twe go.
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Gdy by dzie ło na sze go oczysz cza nia za trzy ma ło się na po ku cie, ni -
gdy nie zo sta li by śmy w peł ni oczysz cze ni tak, by być uzna ny mi
przez Bo ga za czy stych. Trzy wy żej wspo mnia ne pro ce sy istot nie
ma ją do ode gra nia swo ją ro lę w na szym oczysz cza niu, lecz ich ro -
la to tyl ko część te go oczysz cza nia. Pra wo nie jest w sta nie do koń -
czyć te go oczysz cza nia, po nie waż w dzie le tym da je nam je dy nie
pra gnie nie, by nie grze szyć oraz by po stę po wać wła ści wie, co
jesz cze nas nie uspra wie dli wia. Cał ko wi cie wy peł nia swo je za da -
nie z chwi lą uświa do mie nia nam, że nie mo że my zba wić sa mych
sie bie, a więc po trze bu je my ja kie goś Zba wi cie la. Bło go sła wio -
na niech bę dzie ła ska i mi ło sier dzie na sze go Bo ga, że jest Po moc -
nik, któ ry jest w sta nie w naj wy ższym stop niu zba wić tych, któ -
rzy przez Nie go przy cho dzą do Bo ga, po nie waż On za wsze ży -
je i wsta wia się za ni mi. Jed nak Pra wo nam Go nie pro po nu je. Pra -
wo nie jest w sta nie wzbu dzić w na szym ser cu ta kiej wia ry, któ -
ra przyj mie Go ja ko na sze go Zba wi cie la. W tym Pra wo jest bez -
rad ne – nie dla te go, że sa mo w so bie jest sła be, lecz z po wo du na -
szej sła bo ści (Rzym. 8:3). Jed nak to, cze go z po wo du na szej sła bo -
ści nie mo że do ko nać Pra wo, mo że być i rze czy wi ście jest do ko -
ny wa ne przez Ewan ge lię (Rzym. 8:1-4). Ta zdol ność Ewan ge lii
jest przed sta wio na na szej uwa dze w wer se cie 8. Jak za uwa ży li -
śmy, za rys Pra wa Bo skie go Sło wa jest ak tyw ny we wszyst kich
trzech pro ce sach przed sta wio nych w wer se cie 7. Gdy w wy ni ku
je go gło sze nia i wpro wa dze nia w ży cie ro dzi się już po ku ta, po -
win ni śmy do strzec na stęp ny za rys pro ce su oczysz cza nia – po sel -
stwo Ewan ge lii. Wi dzi my je w wer se cie 8, gdzie w ty picz ny spo -
sób przed sta wio ne jest nam prze sła nie – Ewan ge lia po jed na nia
z Bo giem – pro wa dzą ce do wia ry uspra wie dli wia ją cej. Prze sła nie
to jest tak ukry te, że bez zro zu mie nia przed sta wio nych w tym
wer se cie trzech ty picz nych ofiar, nie mo żna do strzec związ ku
mię dzy Pra wem a Ewan ge lią (po ka za ne go w wer se tach 7 i 8) ani
spo so bu po ka za nia po sel stwa Ewan ge lii w wer se cie 8.

(20) Wer set 8 po ka zu je trzy ty picz ne ofia ry: (1) ofia rę ca ło -
pal ną; (2) ofia rę śnied ną (po kar mo wą) za czy nio ną oli wą; oraz
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(3) ofia rę za grzech. Pierw szy cie lec nie jest w tym wer se cie na -
zy wa ny ofia rą ca ło pal ną, ale jest tak na zwa ny w wer se cie 12.
Zau wa żmy rów nież, że dru gi cie lec nie jest na zy wa ny ofia rą
za wy stęp ki, co ozna cza ło by, że nasz Pan był grzesz ni kiem,
lecz jest wy raź nie na zwa ny ofia rą za grzech. Na tej pod sta wie
wi dzi my, że do ty czy on na sze go Pa na, w związ ku z Je go oso -
bi stą bez grzesz ną ofia rą, ja ko pierw szej ofia ry za grzech w an -
ty ty picz nym Dniu Po jed na nia. Pi smo Świę te za pew nia nas
oczy wi ście, że jest On an ty ty picz nym Ciel cem (Żyd. 7:27; 10:5-
9:13:11,12). Za tem od nie sie nie do ciel ca na ofia rę za grzech
w wer se cie 8 do ty czy śmier ci na sze go Pa na ja ko ofia ry
za grzech (2 Kor. 5:21,18,19; Rzym. 5:6,8; 8:3; Żyd. 2:9; 9:28). Jak
wie my, bar dzo umie jęt nie zo sta ło to nam przed sta wio ne
w pierw szej czę ści IV roz dzia łu Cie ni przy byt ku. Zwra ca my
więc uwa gę, że w ciel cu ja ko ofie rze za grzech z wer se tu 8 ma -
my od nie sie nie do śmier ci Chry stu sa ja ko ofia ry za grzech.
Za cho waj my tę myśl w pa mię ci, a gdy po da my in ne wy ja -
śnie nia, do wie dzie my, że tak wła śnie jest.

(21) Wer set 8 do dat ko wo wpro wa dza ciel ca na ofia rę ca ło -
pal ną. Nie po win ni śmy ro zu mieć, że przed sta wia on ko lej ną
ofia rę, ja ką nasz Pan miał sam z Sie bie zło żyć. Zło żył z Sie bie
jed ną i tyl ko jed ną ofia rę (Żyd. 7:27; 10:14; Rzym. 6:8,9), któ -
ra w prze ci wień stwie do ty picz ne go ciel ca nie po trze bu je po -
wta rza nia. Je śli więc ofia ra ca ło pal na nie jest ty pem ko lej nej
ofia ry sa me go Sie bie, ja ką miał przy nieść nasz Pan, co ona
przed sta wia? Od po wia da my: za ma ni fe sto wa nie przy ję cia
ofia ry na sze go Pa na przez Bo ga (T 72, ak. 3; 81, ak. 2). Skąd
wie my, że ofia ra ca ło pal na re pre zen tu je za ma ni fe sto wa nie
przez Bo ga przy ję cia ofia ry? Po nie waż tyl ko z ofia ra mi ca ło -
pal ny mi Bóg kie dy kol wiek łą czył szcze gól ny znak ak cep ta cji,
jak mo żna za uwa żyć w przy pad ku ofia ro wa nia przez Abra ha -
ma Iza aka ja ko ofia ry ca ło pal nej, któ rej przy ję cie zo sta ło za -
ma ni fe sto wa ne przez udzie le nie przy mie rza po twier dzo ne go
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przy się gą (1 Moj. 22:2,7,8,13,16-18), w przy pad ku ca ło pal nej
ofia ry Aaro na (3 Moj. 9:23,24), Da wi da (1 Kron. 21:26,27), ofiar
Sa lo mo na (2 Kron. 7:1-3) oraz ofia ry Elia sza (1 Król. 18:36-39),
któ rych przy ję cie zo sta ło za ma ni fe sto wa ne przez ogień.

(22) W an ty ty pie Bóg ma ni fe stu je przy ję cie ofia ry na wie -
le spo so bów dla ró żnych klas. Na przy kład w Ty siąc le ciu za -
ma ni fe stu je przy ję cie ofia ry kla sy Chry stu sa za świat przez
bło go sła wień stwa re sty tu cji, ja kich bę dzie udzie la ła kla sa
Chry stu sa, cze go ty pem jest skła da nie przez Aaro na ofia ry ca -
ło pal nej. W cza sie Wie ku Ewan ge lii ma ni fe stu je przy ję cie
ofia ry na sze go Pa na za Ko ściół, udzie la jąc Ko ścio ło wi przez
słu żbę Je zu sa Swe go Du cha Świę te go, praw dę oraz przy wi -
le je słu że nia praw dzie i cier pie nia dla niej. Wer set 8 nie do -
ty czy żad nej z tych ma ni fe sta cji przy ję cia przez Bo ga ofia ry
Chry stu sa, po nie waż wspo mnia na tu taj ofia ra ca ło pal na ma
za sto so wa nie do tym cza so wo uspra wie dli wio nych, tj. Le wi -
tów Wie ku Ewan ge lii. W ja ki spo sób Bóg ma ni fe stu je przy ję -
cie ofia ry Chry stu sa za nich? Je śli po tra fi my wła ści wie od po -
wie dzieć na to py ta nie, bę dzie my le piej przy go to wa ni do zro -
zu mie nia funk cji ofia ry ca ło pal nej, wy mie nio nej w wer se cie
8. Bóg ma ni fe stu je przy ję cie ofia ry Chry stu sa za tym cza so wo
uspra wie dli wio nych, po pierw sze, przez tym cza so we prze ba -
cze nie ich grze chów; po dru gie, przez tym cza so we przy pi sa -
nie im spra wie dli wo ści Chry stu sa; po trze cie, przez na wią za -
nie z ni mi przy jaź ni; po czwar te, przez przy go to wa nie ich
do le wic kiej słu żby Wie ku Ewan ge lii; po pią te, przez udzie -
la nie im spo sob no ści do wzra sta nia w wie dzy, cha rak te rze
i słu żbie ja ko Le wi tów; po szó ste, przez pro wa dze nie ich
w kie run ku po świę ce nia; i po siód me, przez za pra sza nie ich
do po świę ce nia, a w tym wszyst kim słu ży im nasz Pan. Ostat -
nie trzy ma ni fe sta cje tak na praw dę nie by ły przy go to wa niem
do urzę du Le wi tów, lecz przy go to wa niem do ka płań stwa,
ofe ro wa nym tym cza so wym Le wi tom, wier nym w swym tym -
cza so wym uspra wie dli wie niu. Na pod sta wie fak tów przy -
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go to wu ją cych do uspra wie dli wie nia wnio sku je my, że cie lec
ofia ry ca ło pal nej wią zał się szcze gól nie z pierw szy mi trze ma
z wy żej wspo mnia nych ma ni fe sta cji przy ję cia przez Bo ga
ofia ry Chry stu sa za tym cza so wo uspra wie dli wio nych.

(23) Do kład ną ro lę, ja ką oby dwa ciel ce od gry wa ją dla an ty -
ty pu wer se tu 8, mo żna do strzec do pie ro wte dy, gdy zro zu -
mie my an ty typ ofia ry śnied nej (po kar mo wej). W Cie niach Przy -
byt ku (str. 98) przed sta wio ne jest zna cze nie ofiar śnied nych.
Nasz dro gi Pa stor mó wi tam, że re pre zen tu ją one chwa łę i cześć
od da wa ną Je ho wie. Gdy mó wi my o chwa le niu Bo ga, ma my
na my śli mó wie nie i czy nie nie te go, co przy no si Mu za szczyt
w Je go oso bie, cha rak te rze, pla nie i dzie łach; dla przy kła du,
chwa li li by śmy Edi so na mó wiąc o nim rze czy przy no szą ce mu
za szczyt z po wo du je go wy na laz ków. Czci my Bo ga nie tyl ko –
jak są dzi wie lu – wy łącz nie mo dli twą i pie śnią, lecz ta kże przez
słu że nie Je mu i Je go spra wie ca łym ser cem. To, że cześć ozna -
cza ta kże ta ką słu żbę, oczy wi ste jest na pod sta wie pa ra le li zmu
Mat. 4:10 oraz na pod sta wie te go, co sza tan chciał, by nasz Pan
uczy nił wzglę dem nie go, tj stał się w słu żbie w peł ni pod da ny
sza ta no wi. Na stę pu ją ce wer se ty po twier dza ją, że czcić ozna -
cza ta kże słu żyć: Ps. 45:12; Mat. 15:9; Dz.Ap. 18:13; 24:14; Żyd.
1:6; Obj. 11:1; 14:9,11; 16:2; 20:4. Jak jest za tem skła da na an ty -
ty picz na ofia ra śnied na? Przez słu że nie spra wie Bo ga po przez
wier ne gło sze nie Je go praw dy, co przy no si za szczyt Je go oso -
bie, cha rak te ro wi, pla no wi i dzie łom. Ofia ra śnied na jest więc
skła da na przez słu że nie praw dą Pa na w od po wied nim du chu.
Wy ni ka to z te go, że ofia ra śnied na skła da się z przed niej mą -
ki, przed sta wia ją cej du cho wy po karm, za czy nio nej oli wą,
przed sta wia ją cą du cha zro zu mie nia. Ofia ra śnied na po ka zu je
więc, jak re ali zo wa ne jest skła da nie ofia ry, tj. przez wier ną słu -
żbę na rzecz Bo ga w po sta ci gło sze nia praw dy.

(24) Z uwa gi na fakt, że w wer se cie 8 przed sta wio ne są trzy
ro dza je ty picz nych ofiar, ko rzyst ne mo że być dla nas krót kie
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przyj rze nie się dla po rów na nia i kon tra stu wszyst kim ro dza -
jom ty picz nych ofiar oraz ich zna cze niu. Zau wa ża my, że po -
szcze gól ne ro dza je ty picz nych ofiar nie przed sta wia ją ró żnych
ofiar an ty ty picz nych, lecz ró żne za ry sy jed nej ofia ry. Na przy -
kład nasz Pan zło żył an ty ty picz ną ofia rę za grzech, ca ło pal ną,
śnied ną, spo koj ną, do bro wol ną, dzięk czyn ną i po chwal ną.
Nie ozna cza to, że zło żył sie dem ró żnych ofiar. Nasz Pan zło -
żył tyl ko jed ną ofia rę. Mi mo to, zło żył an ty ty py wy żej wspo -
mnia nych sied miu ofiar. Co one ozna cza ją? Sie dem ró żnych
aspek tów Je go jed nej ofia ry: Je go ofia ra za grzech pod kre śla
ten aspekt Je go ofia ry, któ ry do ko nu je po jed na nia za grzech.
Je go ofia ra ca ło pal na pod kre śla re zul tat tej ofia ry u Bo ga, tj. jej
wy ni kiem jest za ma ni fe sto wa nie przy ję cia tej ofia ry przez Bo -
ga. Je go ofia ra śnied na pod kre śla myśl, że Swo ją ofia rę skła -
dał słu żąc praw dą, co przy no si ło za szczyt Oj cu w Je go oso bie,
cha rak te rze, pla nie i dzie le. Skła da nie przez Nie go ofia ry spo -
koj nej pod kre śla myśl, że Je go ofia ra by ła wy peł nie niem Je go
ślu bów i przy mie rza ofia ry, za war te go przez Nie go z Bo giem.
Je go ofia ra do bro wol na pod kre śla myśl o skła da niu przez Nie -
go ofia ry w spo sób jak naj bar dziej chęt ny i do bro wol ny. Je go
ofia ra dzięk czyn na pod kre śla myśl, że ofia ra Chry stu sa by ła
zgod na z mi ło ścią obo wiąz ko wą, spra wie dli wo ścią, któ ra –
prze ja wia na wo bec Bo ga – za wsze za wie ra w so bie wdzięcz -
ność na le żną Bo gu; ozna cza też, że Je go ofia ra ni gdy nie by ła
skła da na w sprzecz no ści z ta ką mi ło ścią obo wiąz ko wą. Na to -
miast ofia ra po chwal na pod kre śla myśl, że ofia ra Chry stu sa
wy pły wa ła z mi ło ści bez in te re sow nej i by ła nią prze peł nio na.
W ten sam spo sób ty py od no szą się do za ry sów jed nej ofia ry
Ko ścio ła. Sie dem ty picz nych ofiar nie przed sta wia więc sied -
miu an ty ty picz nych ofiar, lecz sie dem ró żnych za ry sów jed -
nej ofia ry Chry stu sa i jed nej ofia ry Ko ścio ła. Nie któ re z ta kich
za ry sów znaj dą swe an ty ty py w po świę co nej słu żbie świa ta
w na stęp nym Wie ku.
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(25) Po tych wy ja śnie niach je ste śmy przy go to wa ni na zro zu -
mie nie an ty ty pu wer se tu 8, dzię ki cze mu bę dzie my mo gli do -
strzec w an ty ty pie wspa nia ły zwią zek mię dzy wer se tem 7 i 8.
Ofia ra śnied na z wer se tu 8 su ge ru je, że jej an ty ty pem jest gło -
sze nie praw dy lub prawd przy no szą cych Bo gu za szczyt, na to -
miast ofia ra za grzech, wy mie nio na w po łą cze niu z ofia rą śnied -
ną, su ge ru je myśl, że gło sze nie to do ty czy po jed naw czej śmier -
ci Chry stu sa. Ofia ra ca ło pal na wy mie nio na w związ ku z ofia rą
śnied ną su ge ru je myśl, że ta kie gło sze nie wy ja śnia, w ja ki spo -
sób Bóg ma ni fe stu je przy ję cie po jed naw czej śmier ci Chry stu sa.
Czy ni On to w związ ku ze sta nem, do któ re go do pro wa dza
wer set 8, obie cu jąc przez sto sow ne gło sze nie, że prze ba czy po -
ku tu ją ce mu i wie rzą ce mu grzesz ni ko wi, przy pi sze mu spra -
wie dli wość Chry stu sa i przyj mie go do sta nu przy jaź ni, spo łecz -
no ści, po ko ju z Bo giem. Zwią zek mię dzy wer se tem 8, któ ry
sym bo li zu je ogła sza nie po ku tu ją cym ła ski i mi ło sier dzia Bo ga,
a wer se tem 7 jest na stę pu ją cy: wer set 7 pod kre śla to, w ja ki
spo sób sto so wa nie Pra wa wo bec re agu ją cych grzesz ni ków do -
pro wa dza ich do po ku ty; na stęp nym kro kiem jest gło sze nie za -
ry sów Ewan ge lii – tych o za sad ni czym zna cze niu dla wzbu -
dze nia wia ry uspra wie dli wia ją cej u po ku tu ją cych grzesz ni ków,
co jest pod kre ślo ne w wer se cie 8. An ty typ wska zu je więc na bar -
dzo pięk ny teo re tycz ny i prak tycz ny zwią zek mię dzy wer se ta -
mi 7 i 8. Czyż nie w tej ko lej no ści mia ły bo wiem miej sce sto sow -
ne wy da rze nia w na szym wła snym do świad cze niu, gdy by li śmy
na dro dze do uspra wie dli wie nia? Ka żda po świę co na oso ba,
spo glą da jąc wstecz na spo sób wy pro wa dze nia jej z an ty ty picz -
ne go Obo zu w kie run ku bra my an ty ty picz ne go Dzie dziń ca,
do strze ga, że jej do świad cze nia by ły zgod ne z an ty ty pa mi, ja kie
za su ge ro wa li śmy dla wer se tów 7 i 8, co oczy wi ście po twier dza
to wy ja śnie nie ja ko zgod ne z fak ta mi. Na sze do wo dy tek sto we
po ka zu ją, iż jest ono bi blij ne.

(26) Przyj rzyj my się jed nak nie co do kład niej an ty ty po wi
wer se tu 8, tak by wy raź niej po ka zać je go an ty ty picz ne na uki.
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Z pew no ścią praw dą jest, że gdy zgod nie z an ty ty pem wer se -
tu 7 na rzę dzia Bo ga do pro wa dzi ły nas do po ku ty [są one pod -
mio tem dla cza sow ni ka we zmą z w.8], gło si ły one [ofia ra śnied -
na] oczy wi ście pod sta wy po sel stwa Ewan ge lii zwią za ne
z uspra wie dli wie niem ja ko je dy nym le kar stwem na bez na -
dziej ny, zgu bio ny stan, któ ry ja ko po ku tu ją cy grzesz ni cy po -
zna li śmy w tak smut nych oko licz no ściach (Rzym. 8:3,4; 5:6;
Dz.Ap. 4:12). Gło sze nie ta kie uka zy wa ło Bo ską mi łość do zgu -
bio ne go i po tę pio ne go ro dza ju w ce lu zba wie nia go od klą twy
(5 Moj. 23:5; Iz. 38:17; Jer. 31:3; Efez. 2:4,5; Tyt. 2:11; 3:4; 1 Tym.
2:4; 4:10). Po ka zy wa ło też fakt, że Je go mi łość do zgu bio ne go ro -
dza ju by ła tak wiel ka, że dał Swe go jed no ro dzo ne go Sy -
na na śmierć, by stał się ofia rą za grzech za ro dzaj ludz ki (Iz.
53:4-12; Ja na 3:16,17; Rzym. 5:6,8; 8:32; 2 Kor. 5:18,21; 1 Tym. 2:5;
1 Ja na 4:9,10). Gło sze nie ta kie ob wiesz cza ło rów nież, że Chry -
stus był bez grze chu (Ps. 45:8; Iz. 42:21; 53:9; Zach. 9:9; Łuk. 1:35;
Ja na 8:46; Dz.Ap. 3:14; Żyd. 4:15; 7:26; 1 Pio tra 1:19; 2:22; 1 Ja -
na 3:5). Na stęp nie przed sta wia ło ono myśl, że był On od po -
wied ni na ofia rę za grzech (Iz. 53:10-12; Rzym. 8:3). Ta kie gło -
sze nie na te mat Chry stu sa ja ko ofia ry za grzech do wo dzi ło, że
na praw dę umarł On za na sze grze chy ja ko ofia ra za grzech
za nas (Mat. 20:28; Ja na 1:29; 3:14-17; 6:51; 10:11,17; Dz.Ap.
20:28; 1 Kor. 5:7; 8:11; 15:3; 2 Kor. 15:14,15; Gal. 1:4; 3:13; 4:4,5;
Żyd. 2:9; 9:26,28; 10:12; 13:11,12; 1 Pio tra 1:18,19; 2:21,24; 3:18).
Wresz cie, przed sta wia ło myśl, że Je go ofia ra za grzech by ła
sku tecz na dla ubła ga nia (Iz. 53:4-12; Dan. 9:24,26; Rzym. 3:24-
26; 2 Kor. 5:19,21; Kol. 1:20; Żyd. 1:3; 1 Ja na 1:7; 2:2; 4:10). Nie
ule ga wąt pli wo ści, że po cząw szy od Pięć dzie siąt ni cy aż do cza -
sów obec nych gło sze nie ta kie ma miej sce wo bec po ku tu ją cych
po przez na rzę dzia, ja kich Chry stus wo bec nich uży wa, któ re
my wy mie ni li śmy po wy żej.

(27) W an ty ty pie ofia ry za grzech nie są uwzględ nio ne czy -
ny Bo ga, bę dą ce wy ni kiem przed sta wie nia Mu tej ofia ry. Z te -
go po wo du nie zo sta ły one po da ne w po przed nim aka pi cie,
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któ ry ogra ni cza się do na uk gło szo nych ja ko an ty typ przy nie -
sie nia ciel ca ja ko ofia ry za grzech. Te czy ny Bo ga są przed sta -
wio ne ja ko an ty typ przy nie sie nia ofia ry ca ło pal nej, któ ra – jak
za uwa ży li śmy – jest ty pem ma ni fe sto wa nia przez Bo ga przy -
ję cia ofia ry za grzech. Są trzy ta kie czy ny Bo ga, zwią za ne
z uspra wie dli wio ny mi z wia ry i wspo mnia ne po wy żej: (1)
prze ba cze nie grze chów; (2) przy pi sa nie spra wie dli wo ści Chry -
stu sa; oraz (3) przy ję cie po ku tu ją ce go i wie rzą ce go grzesz ni ka
do sta nu przy jaź ni. Wszyst kie te trzy czy ny na le żą wy łącz nie
do Oj ca, po nie waż tyl ko On jest au to rem uspra wie dli wie nia
(Rzym. 8:33), na któ re skła da się prze ba cze nie grze chów oraz
przy pi sa nie spra wie dli wo ści Chry stu sa. Wy ni kiem tych dwóch
rze czy jest po wsta nie mię dzy Bo giem a tak uspra wie dli wio ny -
mi sta nu po ko ju – przy jaź ni. Nie po win ni śmy ro zu mieć, że
mó wiąc o przy nie sie niu ofia ry za grzech, wer set 8 jest ty pem
śmier ci Chry stu sa, po nie waż śmierć ta na stą pi ła, za nim roz po -
czął się an ty typ wer se tu 8. Je śli więc nie przed sta wia on śmier -
ci, cze go jest on ty pem? Od po wia da my, że jest on ty pem gło -
sze nia [ofia ra śnied na] śmier ci Chry stu sa (Łuk. 24:47) od Pięć -
dzie siąt ni cy aż do koń ca Wie ku Ewan ge lii. Pa mię taj my bo -
wiem, że wer set 8 jest ty pem dzia łań ma ją cych miej sce po tym
[„po tem”, w.8], gdy zgod nie z wer se tem 7 w pro spek tyw nych
Le wi tach Wie ku Ewan ge lii zo sta ła wzbu dzo na po ku ta. Ofia ra
za grzech Chry stu sa zo sta ła więc za koń czo na, za nim w an ty -
ty pie mo gły na stą pić rze czy z wer se tu 8. Ta kże przy nie sie nie
ofia ry ca ło pal nej z wer se tu 8 nie przed sta wia za ma ni fe sto wa -
nia przez Bo ga przy ję cia Chry stu so wej ofia ry za grzech, lecz
gło sze nie my śli opi su ją cych ten fakt. Gło sze nie o rze czach, któ -
rych Bóg do ko nu je po przez ak ty ma ni fe sto wa nia przy ję cia
Chry stu so wej ofia ry za grzech, w przy pad ku ka żdej jed nost -
ki na dro dze do uspra wie dli wie nia w oczy wi sty spo sób mu si
po prze dzać sa me ak ty ma ni fe stu ją ce; gło sze nie to jest bo wiem
środ kiem wzbu dza nia uspra wie dli wia ją cej wia ry, któ ra mu si
być wzbu dzo na, za nim na stą pi uspra wie dli wie nie. Jak wie -
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my, ta ka ma ni fe sta cja przy ję cia przez Bo ga Chry stu so wej ofia -
ry za grzech skła da się z dwóch czę ści, ak tów: uspra wie dli wie -
nia i wy ni ka ją ce go z nie go po ko ju (na ile ten akt zwią za ny jest
ze sta nem oma wia nym w wer se cie 8). Wer set 8 od no si się więc
wy łącz nie do gło sze nia prawd na te mat an ty ty picz nej ofia ry
za grzech i ofia ry ca ło pal nej, a nie do skła da nia ofia ry za grzech
i ofia ry ca ło pal nej. Jest to ty picz nie po ka za ne przez wer set 8,
łą czą cy ofia rę śnied ną z dwo ma po zo sta ły mi ofia ra mi.

(28) Po stwier dze niu, że zgod nie z do świad cze niem na -
szym oraz in nych, a ta kże zgod nie z bi blij ną na uką Bóg spra -
wiał, iż po ku tu ją ce mu grzesz ni ko wi by ły gło szo ne praw dy do -
ty czą ce Chry stu sa ja ko ofia ry za grzech, prze cho dzi my obec nie
do wy ka za nia, że ta kże zgod nie z do świad cze niem na szym
oraz in nych, a ta kże zgod nie z bi blij ną na uką, fak tem po zo sta -
je to, że przez ca ły ten Wiek z Bo skie go po le ce nia po ku tu ją cym
gło szo ne są praw dy zwią za ne z ma ni fe sto wa niem przy ję cia
przez Bo ga ofia ry za grzech (an ty ty picz na ofia ra ca ło pal na).
Ro zu mie my, że gło sze nie ta kie po ka za ne jest w wer se cie
8 w sło wach: „Po tem [po wy ko na niu te go, co po da je w.7] niech
we zmą ciel ca mło de go [na ofia rę ca ło pal ną; zob. w.12] z je go
ofia rą śnied ną, to jest przed nią mą kę za czy nio ną oli wą”. Ta
przed nia mą ka re pre zen tu je bar dzo szcze gó ło we za ry sy przed -
sta wia nych prawd, a oli wa przed sta wia du cha zro zu mie nia,
przy po mo cy któ re go praw dy te po win ny być przed sta wia ne.
Pierw szą z tych prawd, za wie ra ją cą się w ofie rze ca ło pal nej
i śnied nej z punk tu wi dze nia wer se tu 8, jest to, że pierw szą ma -
ni fe sta cją przy ję cia przez Bo ga Chry stu so wej ofia ry za grzech
jest prze ba cze nie grze chów po ku tu ją ce go i wie rzą ce go grzesz -
ni ka. Dru gą z tych prawd jest to, że ta kim grzesz ni kom Bóg
przy pi su je spra wie dli wość Chry stu sa. Te dwie praw dy opi su -
ją akt uspra wie dli wie nia ze stro ny Bo ga, po nie waż Bóg uspra -
wie dli wia czło wie ka, prze ba cza jąc mu je go grze chy i przy pi su -
jąc mu spra wie dli wość Chry stu sa. Przez te dwie rze czy wie rzą -
cy do pro wa dza ny jest do har mo nii z Bo skim Pra wem. Prze ba -
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cza jąc mu bo wiem je go grze chy, Bóg usu wa po tę pie nie przez
Pra wo je go prze szłych grze chów (Rzym. 3:25,26), a przy pi su jąc
mu spra wie dli wość Chry stu sa spra wia, że w przy pi sa ny spo sób
wy peł nia on wy móg te go Pra wa, by od tej po ry być spra wie dli -
wym (Rzym. 8:3,4; 10:4). Wy ni kiem ta kie go uspra wie dli wie nia
jest na tu ral nie przy jaźń (po kój) po ja wia ją ca się mię dzy Bo giem
a czło wie kiem, ja ko trze ci za rys ma ni fe sto wa nia przez Bo ga
przy ję cia ofia ry Chry stu sa za grzesz ni ków (Rzym. 5:1). Uspra -
wie dli wia jąc wie rzą ce go grzesz ni ka i przyj mu jąc go do sta nu
przy jaź ni, Bóg wy raź nie ma ni fe stu je za tem, że przy jął Chry stu -
so wą ofia rę za grzesz ni ków. Czy mo żna by ło by to za ma ni fe sto -
wać jesz cze wy raź niej?

(29) Na pod sta wie wie lu wer se tów oczy wi ste jest, że Bi blia
uczy, iż prze ba cze nie przez Bo ga po ku tu ją ce mu i wie rzą ce mu
grzesz ni ko wi jest do wo dem przy ję cia przez Nie go Chry stu so -
wej ofia ry za grzech. Oto nie któ re z nich: Iz.53:10-12; Zach.
9:10; 12:10-13:1; Mat. 26:28; Dz.Ap. 5:30; 13:38; Rzym. 3:24-26;
4:7,8,25; 5:9-12; Efez. 1:7; 2:13-16; 4:32; 5:2; Kol. 1:14,20-22; 2:14;
1 Tes. 1:10; Żyd. 9:14,22,24-28; 10:18; 1 Ja na 1:7,9; 2:1,2,12. Z na -
stę pu ją cych wer se tów oczy wi ste jest, że ogła sza nie ta kie go
prze ba cze nia grze chów, ja ko czę ści po sel stwa Ewan ge lii, ja ką
Bóg po le cił gło sić, jest na uką bi blij ną: Łuk. 24:47; Ja na 20:23;
Dz.Ap. 1:8; 2:38,39; 3:19,26; 4:17-22; 5:31,32; 13:38; 26:16-18. Po -
sel stwo ta kie by ło oczy wi ście gło szo ne przez Apo sto łów,
o czym świad czy wie le z po wy ższych wer se tów; ta kie sa mo gło -
sze nie mia ło miej sce przez ca ły Wiek. My, któ rzy do świad czy -
li śmy uspra wie dli wie nia, wie my, że gdy Pra wo do ko na ło już
swe go dzie ła wzbu dze nia w nas po ku ty, gło szo na nam by ła nie
tyl ko śmierć na sze go Pa na ja ko ofia ry za grzech, lecz ta kże i to,
że z po wo du za słu gi tej śmier ci Bóg prze ba czy na sze grze chy,
je śli oka że my nie zbęd ną wia rę. Z do świad cze nia wie my za -
tem, że ma miej sce gło sze nie prze ba cze nia dzię ki za słu dze
Chry stu sa, tj. że ten za rys ca ło pal nej ofia ry Chry stu sa jest gło -
szo ny (łą czo ny z ofia rą śnied ną).
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(30) Na pod sta wie Pi sma Świę te go, a ta kże z na sze go wła -
sne go do świad cze nia oraz in nych wie my rów nież, że przez ca -
ły Wiek Ewan ge lii gło szo ny jest (łą czo ny z ofia rą śnied ną) dru -
gi za rys Chry stu so wej ofia ry ca ło pal nej. Tym dru gim za ry sem
Je go ofia ry ca ło pal nej jest przy pi sy wa nie przez Bo ga po ku tu -
ją cym i wie rzą cym grzesz ni kom spra wie dli wo ści Chry stu sa.
Bi blia uczy oczy wi ście, że Bóg rze czy wi ście przy pi su je ta kim
spra wie dli wość Chry stu sa. Mu si to mieć miej sce, by utrzy mać
nas w uspra wie dli wio nym sta nie, po nie waż pra wo na tu ral ne
i Za kon Mo jże sza nie tyl ko żą da ją śmier ci grzesz ni ka, lecz ta kże
do sko na łe go po słu szeń stwa wszyst kich, któ rzy im pod le ga ją.
Po słu szeń stwo ta kie mo że my obec nie oka zy wać tyl ko w spo sób
przy pi sa ny, tj. przez przy pi sa ną spra wie dli wość Chry stu sa.
Wła śnie tę myśl za wie ra ją wer se ty uczą ce o tym, że jest On na -
szą spra wie dli wo ścią i do sko na ło ścią (Rzym. 10:4; 1 Kor. 1:30;
Kol. 2:10; 2 Kor. 12:9). Ta kie zna cze nie ma ją ta kże i te wer se ty,
któ re mó wią, że je ste śmy uspra wie dli wie ni przez wia rę [wier -
ność, spra wie dli wość] Chry stu sa (Rzym. 3:21,22; Gal. 2:16; 3:22;
Fi lip. 3:9). Ta ka spra wie dli wość na tych miast mo że stać się na -
szą tyl ko przez przy pi sa nie. Mo że my zro zu mieć, w ja ki spo sób
mo że stać się ona czy jąś wła sno ścią przez uczyn ki Ty siąc le cia,
tj. rze czy wi ście, po nie waż ty siąc lat wy sił ku, wspo ma ga ne go
słu żbą Chry stu sa, mo że spra wić, że sta nie się ona wła sno ścią
czło wie ka przez uczyn ki (Jer. 23:5,6; 33:14-17). Spra wie dli wość
mo że stać się czy jąś wła sno ścią na tych miast tyl ko i wy łącz nie
przez przy pi sa nie, a po nie waż sta je się ona na szą w chwi li oka -
za nia przez nas od po wied niej wia ry, mu si to na stę po wać przez
przy pi sa nie. Apo sto ło wie gło si li ją więc po ku tu ją cym, jak po -
twier dza ją to po wy ższe cy ta ty. Po dob nie czy nią od tam te go
cza su in ni wo bec po ku tu ją cych grzesz ni ków. Wszy scy z do -
świad cze nia wie my, że gdy by li śmy w sta nie po ku ty, Pan spra -
wił, iż by ło nam gło szo ne na stę pu ją ce po sel stwo: Bóg przy jął
ofia rę Chry stu sa i udo wod ni Ci to, przy pi su jąc Ci spra wie dli wość
Chry stu sa, je śli szcze rze uwie rzysz w Je go obiet ni cę, że to uczy ni.



509Oczyszczenie, poświęcenie i służba Lewitów Wieku Ewangelii

W ten spo sób wie my, że przez ca ły Wiek Ewan ge lii gło szo ny
jest dru gi za rys ca ło pal nej ofia ry Chry stu sa.

(31) Przez ca ły Wiek Ewan ge lii gło szo ny jest też trze ci za -
rys tej ofia ry ca ło pal nej (po kój z Bo giem). Grzech osta tecz nie
spro wa dza się do od rzu ce nia i lek ce wa że nia Bo ga, a ta kże
bun tu wo bec Nie go. Przez uczyn ki wy ry wa on czło wie ka
z pod da nia Bo gu i czy ni go pod da nym prze ciw ni ko wi Bo ga –
sza ta no wi. W wy ni ku te go czy ni Bo ga nie przy ja cie lem grzesz -
ni ka i od dzie la go od Bo ga tak bar dzo, że Bóg nie utrzy mu je już
z grzesz ni kiem spo łecz no ści ani przy jaź ni. W ten spo sób od su -
wa się On od grzesz ni ka, trzy ma jąc się z da la od nie go. Bi blia
po da je wie le świa dectw na te mat my śli, że grzesz ni cy są obrzy -
dli wo ścią dla Pa na (4 Moj. 22:32; 5 Moj. 25:16; 32:19; 2 Sam.
11:27; 1 Król. 14:22; Ps. 5:5-7; 10:3; 11:5; 78:59; 106:40; Przyp.
3:32; 16:16-19; 15:8,9,26; 21:27; Iz. 43:24; Jer. 25:7; Abak. 1:13;
Zach. 8:17; Łuk. 16:15; Obj. 2:6,15). Rów nie ob szer nie uczy
ona, że grzech od da la grzesz ni ka od Bo ga i trzy ma Go z da la
od nie go (5 Moj. 31:17; Joz. 7:12; 2 Kron. 24:20; Ijo ba 13:24;
23:3,8,9; Ps. 78:59-61; Iz. 59:1,2; 64:7; Ezech. 23:18; Oz. 9:12;
Am. 3:2,3; Mich. 3:4; Łuk. 13:27). Jed nym z naj głęb szych ro dza -
jów smut ku praw dzi wie po ku tu ją cych jest ich świa do mość
po zo sta wa nia w sta nie Bo skie go nie za do wo le nia i obrzy dze -
nia, z da la od Nie go, gdy ukry wa on przed ni mi Swo je ob li cze,
ła skę (2 Sam. 24:10; Ps. 38:4,5; Iz. 64:5-7). Jed nym ze spo so bów
ma ni fe sto wa nia przez Bo ga przy ję cia Chry stu so wej ofia ry
za grzech jest od su nię cie Swe go nie za do wo le nia od po ku tu ją -
ce go i wie rzą ce go grzesz ni ka oraz przy ję cie go do sta nu przy -
jaź ni i spo łecz no ści. Oto nie któ re wer se ty o tym uczą ce: Iz.
12:1; 27:5; 48:18; 53:5; Łuk. 1:79; Rzym. 5:1; Efez. 2:14-16; Kol.
1:20. O fak cie tym gło si li [ofia ra śnied na] Apo sto ło wie (Dz.Ap.
10:36; Rzym. 10:15; Efez. 2:17). Jest to czy nio ne od tam tej po -
ry przez na rzę dzia Pa na. Z wła sne go do świad cze nia wie my, że
gdy drę czy ły nas wy rzu ty su mie nia, gło szo no nam po cie sza -
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ją ce po sel stwo, że śmierć Chry stu sa jest w sta nie od su nąć
od nas Bo skie nie za do wo le nie i uczy nić Bo ga na szym przy ja -
cie lem. Wi dzi my więc, że an ty ty picz na ofia ra śnied na da ła
nam za pew nie nie o tym za ry sie an ty ty picz nej ofia ry ca ło pal -
nej. Za tem Bi blia oraz do świad cze nie na sze wła sne oraz in nych
do wo dzą, że w cza sie Wie ku Ewan ge lii pro spek tyw nym uspra -
wie dli wio nym z wia ry gło szo ny był ka żdy za rys an ty ty picz nej
ofia ry ca ło pal nej.

(32) Jesz cze raz pod kre śla my myśl, że wer set 8 w an ty ty pie
od no si się wy łącz nie do gło sze nia tych za ry sów Ewan ge lii, któ -
re są przy sto so wa ne do po cią ga nia do wia ry praw dzi wie po ku -
tu ją cych. Nie opi su je on efek tu te go gło sze nia u nich, tj. wzbu -
dze nia w nich wia ry i oka za nia jej przez nich ku uspra wie dli wie -
niu. Opi su je po pro stu ro lę, ja ką wo bec po ku tu ją cych ma ją
do ode gra nia oży wio ne i nie oży wio ne na rzę dzia Bo ga, przy go -
to wu ją ce ich do oka za nia wia ry. Efekt, za mie rzo ny ja ko wy nik
ta kie go gło sze nia, nie jest przed sta wio ny w wer se cie 8, lecz
w wer se cie 12, o czym się prze ko na my, gdy za cznie my wy ja śniać
ten wer set. Gdy roz wa ży my ty picz ne dzie ło odłą cza nia z wer se -
tu 6, ty picz ne dzie ło oczysz cza nia z wer se tu 7 oraz ty picz ne
wzię cie do rę ki trzech ro dza jów ofiar z wer se tu 8, a na stęp nie za -
sta no wi my się nad tym, co zo sta ło po wy żej przed sta wio ne o ich
an ty ty pach, a ta kże po rów na my te pro po no wa ne an ty ty py z od -
no śny mi na uka mi bi blij ny mi oraz do świad cze nia mi na szy mi
wła sny mi oraz in nych – har mo nia wszyst kich tych spraw po -
twier dza na sze mu ser cu i umy sło wi, że Pan udzie lił nam praw -
dzi we go zro zu mie nia ty pu. Do dat ko wo po twier dza to na ukę
na sze go Pa sto ra na te mat uspra wie dli wie nia tym cza so we go ja -
ko ła ski udzie lo nej przez Pa na Le wi tom Wie ku Ewan ge lii dzię -
ki wie rze w Bo skie obiet ni ce i z uwa gi na ofiar ni czą śmierć Chry -
stu sa za świat, a więc i za nich. Wie rzy my, że na sza uczta
przy tych czte rech do tych czas roz wa żo nych wer se tach te go roz -
dzia łu po słu ży dal sze mu za ostrze niu na szych ape ty tów na po -
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zo sta łe do bre po kar my, ja kie przez 4 Moj. 8:9-26 Bóg sta wia
na na szym do brze za sta wio nym sto le. Cy to wa nie przez nas po -
wy żej tak wie lu wer se tów ma na ce lu głę bo kie uświa do mie nie
na sze mu ser cu i umy sło wi wiel kie go na ci sku, ja ki Bi blia kła dzie
na praw dy zwią za ne z do pro wa dza niem lu dzi, któ rzy na nie re -
agu ją, do sta no wi ska Le wi tów Wie ku Ewan ge lii. Cho ciaż uspra -
wie dli wie nie z wia ry nie jest – jak wie lu błęd nie są dzi – głów nym
ce lem Wie ku Ewan ge lii, po sia da ono za sad ni cze zna cze nie dla
Bo skie go dzie ła Wie ku Ewan ge lii. Stąd wiel ki na cisk, ja ki Bi blia
w swych ty picz nych i nie ty picz nych na ukach na ten te mat kła -
dzie na to uspra wie dli wie nie oraz na wszyst kie zwią za ne z nim
dok try ny, szcze gól nie te po prze dza ją ce stan uspra wie dli wie nia.

(33) W na tu ral ny spo sób spo dzie wa li by śmy się, że treść za -
pi sa na w wer se cie 12 po win na na stę po wać w tym roz dzia le
bez po śred nio po rze czach za pi sa nych w wer se cie 8. Dla słusz -
nych po wo dów spra wy opi sa ne w wer se tach 9-11 są jed nak
umiesz czo ne przed ty mi omó wio ny mi w wer se cie 12. Po wo dy
te go są na stę pu ją ce: Nie któ re z rze czy w wer se tach 9-11 chro no -
lo gicz nie po prze dza ją te przed sta wio ne w wer se cie 12, a nie któ -
re z nich po prze dza ją na wet to, co na stę pu je w wer se tach 7 i 8.
Gdy by zo sta ły one przed sta wio ne cał ko wi cie w ko lej no ści chro -
no lo gicz nej, zro zu mie nie an ty ty pu nie by ło by ta kie ła twe, jak
w przy pad ku rze czy wi stej, po da nej tam ko lej no ści, któ ra spra -
wia, że ła twiej jest od czy tać tok an ty ty picz nych my śli. Jed ną
z my śli pod kre ślo nych w wer se tach 9-11 jest roz głos nada ny po -
stę po wa niu z pro spek tyw ny mi Le wi ta mi w ty pie i an ty ty pie.
Wer set 9 po ka zu je, że ca łe po stę po wa nie z ty mi, któ rzy mie li stać
się Le wi ta mi, któ rzy mie li być przy go to wy wa ni do słu żby Le wi -
tów i nie ba wem wpro wa dze ni do tej słu żby – mia ło się od by wać
pu blicz nie. Gdy w swym pierw szym zda niu wer set 9 mó wi, że
Mo jżesz po wi nien przy pro wa dzić Le wi tów przed przy by tek
zgro ma dze nia, na ka zu je on, by ca ła ce re mo nia z an ty ty picz ny -
mi Le wi ta mi by ła do ko na na pu blicz nie, w obec no ści praw dzi -
we go Ko ścio ła, re pre zen to wa ne go w przy byt ku (1 Kor. 3:16,17;
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2 Kor. 6:16; Obj. 11:1,2; 15:5; Żyd. 8:2; 9:11; Obj. 13:6; 21:3). Gdy
dru gie zda nie wer se tu 9 stwier dza, że Mo jżesz ma też ze brać ca -
łe zgro ma dze nie sy nów Izra ela, jest to ty pem fak tu, że rze czy
czy nio ne wo bec i dla an ty ty picz nych Le wi tów po win ny być
czy nio ne pu blicz nie, przed ca łym no mi nal nym lu dem Bo żym
w an ty ty picz nym Obo zie. Bóg żą dał więc, by ty picz ne i an ty ty -
picz ne po stę po wa nie z Le wi ta mi ce cho wał roz głos.

(34) By uczy nić to bar dziej zro zu mia łym, za uwa ża my, że
za nim Le wi ci by li go to wi do słu żby, w ty pie i an ty ty pie by ły
czy nio ne wo bec nich trzy ró żne rze czy. W od nie sie niu do ty -
pu nie uży wa my tu taj sło wa Le wi ta w zna cze niu świec kie go
sta no wi ska po tom ków Le wie go nie bę dą cych ka pła na mi, za -
nim sta li się oni świę tym po ko le niem, lecz uży wa my go w zna -
cze niu sta nia się i po zo sta nia przez nich tym świę tym po ko le -
niem. By do ko nać ich prze nie sie nia z po zy cji świec kie go po ko -
le nia do sta no wi ska sług przy byt ku, „mo ich świę tych Le wi -
tów”, mu sia ły być do ko na ne wo bec nich trzy szcze gól ne czy -
ny: (1) se ria ak tów opi sa nych w wer se tach 6-8, 12; (2) ofia ro wa -
nie ich ja ko ofia ry ob ra ca nia, opi sa ne w wer se cie 11 [an giel skie
prze kła dy te go wer se tu po da ją, że Aaron ofia ro wał Le wi tów
ja ko ofia rę ob ra ca nia, cze go nie wi dać w pol skich tłu ma cze -
niach – przy pis tł.]; oraz (3) ofia ro wa nie ich Pa nu bez po śred -
nio przed Aaro nem i je go sy na mi, przed sta wio ne w wer se cie
13. Wszyst kie te ak ty mu sia ły być pu blicz ne. Typ wy raź nie
pod kre śla roz głos tych wszyst kich trzech ak tów. Ka żda z tych
trzech ty picz nych ope ra cji ma swój an ty typ, któ ry w ka żdym
przy pad ku od by wa się pu blicz nie. Co wię cej, we dług ty picz -
nych na uk wer se tu 9 te trzy rze czy mu sia ły od by wać się
przed no wy mi stwo rze nia mi, re pre zen to wa ny mi w przy byt ku,
oraz przed świa tem, tj. no mi nal nym du cho wym Izra elem, po -
ka za nym w ca łym zgro ma dze niu Izra ela. Oczy wi ście od by -
wa ło się to pu blicz nie, przed ty mi dwo ma gru pa mi, za rów no
w ko ścio łach ry tu ali stycz nych, jak i nie ry tu ali stycz nych, któ -
rych człon ka mi był nie tyl ko no mi nal ny lud Bo ży, lecz ta kże
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no we stwo rze nia. By ło tak aż do Żni wa, kie dy to Bóg we zwał
ich z Ba bi lo nu do sym bo licz nej Pa le sty ny.

(35) Jak za uwa ży li śmy po wy żej, w ko ścio łach ry tu ali stycz -
nych re agu ją cy grzesz ni cy by li do pro wa dza ni do po ku ty i wia -
ry, a w ten spo sób do uspra wie dli wie nia, głów nie przez na ucza -
nie w do mu i lek cje ka te che zy. Tych, któ rych w ta kich ko ścio łach
przy po mo cy po wy ższych me tod do pro wa dza no do uspra wie -
dli wie nia, przed sta wia no ogó ło wi człon ków ko ścio ła w je go po -
szcze gól nych zbo rach ja ko ka te chu me nów. By ło to jed nak ta kże
do ko ny wa ne w jesz cze bar dziej im po nu ją cy i pu blicz ny spo sób
– przez uro czy stą pu blicz ną ce re mo nię prak ty ko wa ną przez
wszyst kie ko ścio ły ry tu ali stycz ne, tj. kon fir ma cję [w ko ście le ka -
to lic kim zwa ną bierz mo wa niem – przy pis tł.]. W cza sie na bo -
żeństw kon fir ma cji prak tycz nie by li obec ni pra wie wszy scy
człon ko wie ta kich zbo rów. Nie chce my przez to po wie dzieć, że
wszy scy, któ rzy by li pod da wa ni te mu ob rzę do wi, zo sta li uspra -
wie dli wie ni. Uspra wie dli wie nia do stę po wa li tyl ko ci, któ rzy
przez po ku tę i wia rę pod da wa li się wpły wo wi na ucza nia do mo -
we go i ka te che zy. Przez człon ków swych zbo rów bę dą cych i nie -
bę dą cych no wy mi stwo rze nia mi by li więc oni w cza sie na uki ka -
te che zy i kon fir ma cji pu blicz nie uwa ża ni za ta kich, któ rzy oka -
za li po ku tę i wia rę. W cza sie ce re mo nii kon fir ma cji pu blicz nie
wy zna wa li po ku tę wo bec Bo ga i wia rę w na sze go Pa na Je zu sa
Chry stu sa. Ja ko ta cy, w an ty ty pie by li przy pro wa dza ni przez
na sze go Pa na przed an ty ty picz ny Przy by tek oraz ca łe zgro ma -
dze nie an ty ty picz ne go Izra ela. Do ty czy to ka żde go z nich w tym
zna cze niu, że we wszyst kich zbo rach ka żdy in dy wi du al nie był
przy pro wa dza ny przed wszyst kich człon ków swe go lo kal ne go
zbo ru. Ta ka sa ma pro ce du ra w za sa dzie, lecz w in nej for mie by -
ła prze pro wa dza na przez tych, któ rzy przez po ku tę i wia rę by -
li do pro wa dza ni do uspra wie dli wie nia w ko ścio łach nie ry tu ali -
stycz nych. Tu taj głów ny mi for ma mi kie ro wa nia ich do uspra wie -
dli wie nia by ło na ucza nie w do mu i ka za nia. Za rów no w ko ścio -
łach ry tu ali stycz nych, jak i nie ry tu ali stycz nych sto so wa no oczy -
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wi ście ta kże in ne me to dy, lecz po wy żej wska za li śmy na te głów -
ne, uży wa ne w oby dwu ro dza jach ko ścio łów. W ka żdym przy -
pad ku wy stę po wa ło na ucza nie w do mu i ka żdy ró żnił się co
do urzę do wej me to dy sto so wa nej przez od no śne ko ścio ły,
przy czym w jed nej gru pie prze wa ża ło na ucza nie ka te che zy,
na to miast w dru giej – ka za nia. Ka za nia by ły zwy kle pro wa dzo -
ne przez ewan ge li stów, gło si cie li od no wy re li gij nej i pa sto rów.
Ta kie na bo żeń stwa by ły sze ro ko na gła śnia ne i za zwy czaj uczest -
ni czy li w nich wszy scy człon ko wie ko ścio ła. Wśród tych, któ rzy
utrzy my wa li, że przez ta kie na bo żeń stwa zo sta li do pro wa dze ni
do uspra wie dli wie nia, znaj do wa li się oczy wi ście i ci, któ rzy na -
praw dę po ku to wa li i wie rzy li i któ rzy by li pu blicz nie uwa ża ni
za ta kich przez człon ków od no śnych zbo rów, bę dą cych i nie bę -
dą cych no wy mi stwo rze nia mi. Tak więc w oby dwu ro dza jach
ko ścio łów przed wszyst ki mi ich człon ka mi nada wa no roz głos
po ku cie, wie rze i uspra wie dli wie niu tych, któ rzy rze czy wi ście
prze ży wa li ta kie do świad cze nia. W ten spo sób by li oni przy pro -
wa dza ni za rów no przed an ty ty picz ny Przy by tek, jak i ca łe zgro -
ma dze nie an ty ty picz ne go Izra ela. Je śli ktoś był do pro wa dza ny
do uspra wie dli wie nia w spo sób bar dziej pry wat ny, za wsze wy -
zna wał to pu blicz nie przed swym lo kal nym ko ścio łem. Od kła da -
my pod kre śle nie roz gło su po zo sta łych dwóch ak tów po ka za -
nych w wer se tach 11 i 13 do cza su omó wie nia ich w tych wer se -
tach. Zau wa ża my tu taj jed nak, że ta kże i one mia ły bar dzo pu -
blicz ną opra wę – za rów no w ty pie, jak i an ty ty pie.

(36) Wer set 10 zwra ca uwa gę na dwie wa żne kwe stie.
Pierw sza z nich do ty czy te go, że Mo jżesz otrzy mał po le ce nie
przy pro wa dze nia, po sta wie nia Le wi tów przed Pa nem. Nie -
któ rzy uży wa ją wy ra że nia „po sta wić ko goś przed Pa nem”
w zna cze niu przy pro wa dze nia go do ta kiej obec no ści Bo ga, ja -
ka jest w nie bie, gdzie znaj du je się Bóg, jak by do sa me go tro -
nu Je ho wy. Ta ki po gląd pro pa go wa ła Stra żni ca w od nie sie niu
do Ijo ba 1:6; 2:1, pró bu jąc udo wod nić, że sza tan po zo sta wał
w nie bie ja ko czło nek Dwo ru Je ho wy aż do ro ku 1914, kie dy to
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– jak się po da je – zo stał wy rzu co ny z nie ba. Po nie waż Bóg wi -
dzi wszyst ko i wszyst kich, wszyst kie rze czy są w Je go obec no -
ści, bez wzglę du na to, gdzie się znaj du ją. Nikt nie mu si za tem
zna leźć się w sa li tro no wej Je ho wy, w sa mym nie bie, by być
w Je go obec no ści. Fakt, że to wy ra że nie nie ma ta kie go zna cze -
nia w tych wer se tach z Ijo ba jest oczy wi sty na pod sta wie 3 Moj.
16:7; 1 Sam. 10:19; 3 Moj. 4:15,18; 8:27; 14:11; 4 Moj. 7:3; 14:37;
17:7; 5 Moj. 1:45; 4:10; Joz. 6:8; 1 Sam. 1:12; 2 Sam. 6:5; itd. W po -
wy ższych cy ta tach i bar dzo wie lu in nych wy ra że nie czy nić to lub
tam to przed Pa nem ozna cza czy nić coś zwią za ne go z Bo ski mi
spra wa mi, pod szcze gól ną uwa gą Pa na. Ta ka jest też oczy wi ście
myśl wer se tu 10. Le wi ci nie by li oczy wi ście w ty pie przy pro wa -
dza ni przed Pa na w zna cze niu za bra nia ich do nie ba, do tro nu
Je ho wy. Mia ło to jed nak zwią zek (w.10) z pew ny mi spra wa mi
do ty czą cy mi Bo ga, pod Je go szcze gól ną uwa gą. Z pew no ścią
jest to praw dą w od nie sie niu do an ty ty picz nych Le wi tów. Bę -
dąc do pro wa dza ni do uspra wie dli wie nia, nie by li za bie ra ni
do nie ba, do tro nu Bo ga, lecz za czy na li wy ko ny wać pew ne
rze czy zwią za ne z Bo giem, pod Je go szcze gól ną uwa gą. Pod da -
wa ni przy go to wa niom do słu żby Le wi tów, już po uspra wie dli -
wie niu z wia ry, ta kże zaj mo wa li się pew ny mi rze cza mi zwią -
za ny mi z Bo giem, pod Je go bez po śred nią uwa gą. Bę dąc wpro -
wa dza ni do swe go urzę do we go dzie ła Le wi tów Wie ku Ewan -
ge lii, z pew no ścią zaj mo wa li się spra wa mi zwią za ny mi z Bo -
giem, pod Je go bez po śred nią uwa gą. Wresz cie, wy peł nia jąc le -
wic ką słu żbę dla Ka pła nów i lu du Bo że go Wie ku Ewan ge lii, zaj -
mo wa li się oczy wi ście Bo ski mi spra wa mi, pod bez po śred nią
uwa gą Bo ga. Ro zu mie my więc, że po le ce nie, by Mo jżesz przy -
pro wa dził Le wi tów przed Pa na, jest ty pem po le ce nia przez
Bo ga na sze mu Pa nu, by przy pro wa dził uspra wie dli wio nych
z wia ry do słu żby zwią za nej z Bo ski mi spra wa mi, pod bez po -
śred nią uwa gą Pa na. 

(37) Dru gi punkt wer se tu 10 do ty czy po ło że nia rąk Izra eli -
tów na Le wi tach. Wy ra że nie po ło żyć rę ce na oso bie lub rze czy ma
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w Bi blii trzy sym bo licz ne zna cze nia. Jed nym z nich jest re pre -
zen ta cja. I tak, gdy Aaron i je go sy no wie kła dli rę ce na ciel ca
w ce re mo nii po świę ce nia (3 Moj. 8:14), akt ten sym bo li zo wał, że
cie lec był ich re pre zen ta cją, co by ło ty pem spo so bu, w ja ki
przy po świę ce niu Je zu sa i Ko ścio ła by li oni re pre zen to wa ni
przez swe czło wie czeń stwo. Ta kże gdy Aaron kładł swe rę ce
na ko zła Aza ze la (3 Moj. 16:21), sym bo li zo wał przez to spo sób,
w ja ki ten ko zioł z pew ne go punk tu wi dze nia był je go re pre -
zen ta cją. By ło to ty pem spo so bu, w ja ki czło wie czeń stwo utra -
cju szy ko ron w dal szym cią gu by ło czę ścią Naj wy ższe go Ka pła -
na Świa ta, gdy za czy nał on zaj mo wać się an ty ty picz nym ko -
złem Aza ze la. Te dwie ilu stra cje wy star cza ją co do wo dzą, że
po ło że nie rąk na oso bę lub rzecz mię dzy in ny mi sym bo li zu je re -
pre zen ta cję. Co wię cej, wy ra że nie to jest sym bo lem udzie le nia
zdol no ści lub da ru. Jest to oczy wi ste na pod sta wie fak tu, że da -
ry Du cha by ły sym bo licz nie udzie la ne przez po ło że nie rąk
Apo sto łów, co mo żna za uwa żyć w po stę po wa niu Pio tra i Ja -
na w Sa ma rii (Dz.Ap. 8:15-24), gro na Apo sto łów z Ty mo te -
uszem (1 Tym. 4:14), Paw ła z Ty mo te uszem (2 Tym. 1:6) oraz
na pod sta wie sa mej dok try ny (Żyd. 6:2). Wy ra że nie to jest w Bi -
blii uży wa ne rów nież do przed sta wie nia usank cjo no wa nia, za -
twier dze nia, re ko men da cji, gwa ran to wa nia, za bez pie cze nia, co
mo żna za uwa żyć z 1 Tym. 5:22.

(38) W któ rym z tych trzech zna czeń wer set 10 uży wa te go
wy ra że nia, opi su jąc czyn no ści Izra eli tów wo bec Le wi tów?
Oczy wi ście nie w zna cze niu pierw szym, po nie waż Le wi ci nie
sta wa li się przed sta wi cie la mi, za stęp ca mi Izra eli tów, cho ciaż
w pew nym zna cze niu cie lec Aaro na re pre zen to wał go w ce re -
mo nii z dnia po jed na nia. Nie jest to jed nak ni gdzie przed sta -
wia ne przez sym bo licz ny akt po ło że nia rąk, a czyn ność ta nie
mo gła też być wy ko na na zgod nie z ob ra zem dnia po jed na nia.
Wy ra że nie to nie mo że też ozna czać ak tu udzie le nia da rów
Du cha, po nie waż nikt z wy jąt kiem Bo ga, Chry stu sa lub Apo sto -
ła nie mógł udzie lać tych da rów, a czas ich udzie la nia mógł na -
stą pić do pie ro po uprzed nim zmar twych wsta niu Chry stu sa



i Je go wnie bo wstą pie niu (Dz.Ap. 1:7; 2:4,12,16,33; Efez. 4:7,8).
Po zo sta je tu taj do za sto so wa nia trze cie zna cze nie – usank cjo no -
wa nie, za twier dze nie, re ko men da cja, gwa ran to wa nie, za bez pie -
cze nie. Przez po ło że nie (do słow nie opar cie) rąk na Le wi tach,
Izra eli ci sym bo li zo wa li więc za twier dze nie Le wi tów do ich
urzę do we go dzie ła. Jest to ty pem te go, jak w cza sie Wie ku
Ewan ge lii no mi nal ny lud Bo ży przy an ty ty picz nym oczysz -
cza niu i po świę ca niu za twier dzał pro spek tyw nych i praw dzi -
wie uspra wie dli wio nych z wia ry do an ty ty picz ne go urzę du
Le wi ty. No mi nal ny lud Bo ży za twier dzał pro spek tyw nych
uspra wie dli wio nych z wia ry, gdy ci oka zy wa li wia rę pro wa dzą -
cą do uspra wie dli wie nia. Czy nił to też wte dy, gdy mia ły miej -
sce ich pu blicz ne de kla ra cje – czy to przez kon fir ma cję, czy też
w mniej for mal ny spo sób in for mo wa nie ze bra ne go zgro ma -
dze nia o swym do świad cze niu lub wstą pie niu do ko ścio ła, jak
by ło to prak ty ko wa ne wśród ko ścio łów nie ry tu ali stycz nych.
Wszy scy przy po mi na my so bie, w ja ki spo sób na sze po stę po wa -
nie pod tym wzglę dem by ło po chwa la ne przez człon ków ko -
ścio ła, któ rzy oka zy wa li swą apro ba tę przez uścisk dło ni, zło -
że nie gra tu la cji, uśmie chy oraz in ne spoj rze nia, sło wa i for my
apro ba ty, czę sto przez gło so wa nie przyj mu jąc od no śne oso by
za człon ków ko ścio ła w lo kal nym zbo rze.

(39) Co wię cej, ta ka apro ba ta by ła oka zy wa na w ko lej nych
eta pach po świę ca nia an ty ty picz ne go Le wi ty do je go słu żby.
Jed nym z nich był etap przy go to wa nia, szko le nia. Jak już się do -
wie dzie li śmy, Le wi ci Ger szo ni ci przed sta wia ją tych an ty ty picz -
nych Le wi tów, (1) któ rzy po ma ga li lu dziom w do cho dze niu
do uspra wie dli wie nia (Lib ni ci); oraz tych, (2) któ rzy po ma ga li
nie któ rym w do cho dze niu do po świę ce nia (Szi me ici). Do wy ko -
ny wa nia pierw sze go dzie ła trze ba pro wa dzić pra cę ewan ge li za -
cyj ną, co by ło wy ko ny wa ne przez za wo do wych ewan ge li stów
lub pa sto rów czy ka te che tów pra cu ją cych na po lu ewan ge li za -
cyj nym, a ta kże dzia ła czy świec kich, ta kich jak na uczy cie le i kie -
row ni cy szkół nie dziel nych, świec cy ka zno dzie je, star si, przy -
wód cy zbo rów lub nie urzę do wi człon ko wie ko ścio ła. By jed nak
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wy ko ny wać to dzie ło wła ści wie, na le ża ło mieć przy go to wa nie.
Cza sa mi by ły nim se mi na ria teo lo gicz ne, nie kie dy szko ły mi sjo -
nar skie i ewan ge li za cyj ne, a cza sem „szko ła ży cia”. No mi nal ny
lud Bo ży wy ra żał dla nich apro ba tę w trak cie ta kie go przy go to -
wy wa nia. Nie kie dy od by wa ło się to przez fi nan so we wspie ra -
nie ta kich szkół oraz ich stu den tów, cza sem przez po chwa ły
i za chę ca nie ich w cza sie trwa nia przy go to wań, cza sa mi przez
po ka zy wa nie ich ja ko przy kła dów god nych na śla do wa nia.
Wresz cie, oka zy wał swą apro ba tę przez wy bór i przy go to wa nie
do wpro wa dze nia na urząd ta kich an ty ty picz nych Le wi tów.
Mo żna to na przy kład wy raź nie za uwa żyć w wy bo rze i wpro -
wa dza niu na urząd Le wi tów ja ko pa sto rów, ewan ge li stów, mi -
sjo na rzy, ka te che tów, na uczy cie li szkół nie dziel nych, kie row ni -
ków, ka zno dzie jów świec kich itp. Człon ko wie no mi nal ne go
ko ścio ła z re gu ły gło so wa niem oka zy wa li ta kim swą apro ba tę
i na ró żne in ne spo so by po ka zy wa li, że za twier dza ją ich do dzie -
ła an ty ty picz nych Ger szo ni tów Lib ni tów, do któ re go zo sta li
wy bra ni. To sa mo czy ni li wo bec Ger szo ni tów Szi me itów, któ rzy
zaj mo wa li się do pro wa dza niem lu dzi do po świę ce nia i w ten
spo sób do star cza li no wych Ka pła nów. Gdy pra ca ta by ła wy ko -
ny wa na, zwy kle przez pa sto rów, po przez spe cjal ne na bo żeń -
stwa, in dy wi du al ne usłu gi dusz pa ster skie i ksią żki, wi dzi my
an ty ty picz nych Izra eli tów po pie ra ją cych ich w tym dzie le przez
bra nie udzia łu w ta kich ze bra niach oraz udzie la nie im fi nan so -
we go wspar cia, przez fi nan so we wspie ra nie ta kich pa sto rów
w tym dzie le, w roz pro wa dza niu od po wied nich ksią żek oraz
po ma ga niu ich au to rom w spo sób po dob ny do udzie la nia po -
mo cy wspo mnia nym wy żej pi sa rzom wśród an ty ty picz nych
Ke ha ty tów. W tym wszyst kim kła dli oni na nich swe rę ce.

(40) Po wy żej zi lu stro wa li śmy, w ja ki spo sób no mi nal ny an -
ty ty picz ny Izra el kładł rę ce na Le wi tów Ger szo ni tów. To sa mo
czy nił w sto sun ku do an ty ty picz nych Le wi tów Me ra ri tów. Ich
ga łąź Mu szie go skła da ła się z wy daw ców Bi blii i ksią żek, cza so -
pism i trak ta tów na te mat Bi blii, wraz z ich po moc ni ka mi. Ga łąź
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Ma chlie go skła da ła się z re dak to rów i ko rek to rów ta kiej li te ra tu -
ry, tj. tych, któ rzy zaj mo wa li się dru kiem ta kich pu bli ka cji i za -
opa try wa li je w przy pi sy, przed mo wy, do ko ny wa li ko rekt itp.
Wy daw cy ta kiej li te ra tu ry oraz ich po moc ni cy by li za twier dza -
ni do ta kich dzia łań sło wem, wspar ciem fi nan so wym i dat ka mi,
a w przy pad ku wy daw ców de no mi na cyj nych – po przez wy bór
lub mia no wa nie przez no mi nal ny lud Bo ży. No mi nal ny lud Bo -
ży po dob nie trak to wał Me ra ri tów Ma chli tów – re dak to rów i ich
po moc ni ków. No mi nal ny an ty ty picz ny Izra el za twier dzał też
Le wi tów Ke ha ty tów. Są ni mi ucze ni, któ rzy pi sa li roz pra wy ję -
zy ko we (Am ra mi ci), eg ze ge tycz ne (Isha ry ci), hi sto rycz ne (He bro -
ni ci) oraz sys te ma tycz ne (Uz zie li ci) na te mat Bi blii, Ko ścio ła i sto -
sow nych spraw świec kich, lub z tych czte rech przed chwi lą
wspo mnia nych punk tów wi dze nia da wa li wy kła dy na te te ma -
ty. W swych dzia ła niach by li ta kże po pie ra ni przez an ty ty picz -
nych Izra eli tów, cza sa mi fi nan so wą po mo cą po zwa la ją cą im
utrzy mać się w cza sie pro wa dze nia od no śnych ba dań, umo żli -
wia jąc im do stęp do bi blio tek, ku pu jąc, sprze da jąc i po le ca jąc ich
ksią żki, wspie ra jąc ich wy kła dy itp. oraz ogól nie za chę ca jąc ich
w tym dzie le. Wi dzi my więc, w ja ki spo sób an ty ty picz ni Izra eli -
ci na ka żdym eta pie ich le wic kie go urzę du kła dli rę ce na an ty ty -
picz nych Le wi tów oraz w ja ki spo sób czy ni li to wo bec ich głów -
nych ośmiu po dzia łów. Fak ty po twier dza ją nasz po gląd.

(41) Kwe stie omó wio ne w po przed nich ośmiu aka pi tach
po zwa la ją nam za uwa żyć, że to, co po ja wia się mię dzy wer se -
tem 8 i 12, jest umiesz czo ne wła ści wie. Cho ciaż pew ne za ry sy
ka żde go z tych wer se tów się ga ją do wy da rzeń na stę pu ją cych
po wer se cie 12, w ka żdym z nich wy stę pu je cof nię cie się
do czyn no ści z wer se tu 8. Nie wąt pli wie to wła śnie ta prze wa -
ga dzia łań z wer se tów 9 i 10, do ty czą cych spraw zwią za nych
z czyn no ścia mi oma wia ny mi w wer se cie 8, skło ni ła Pa -
na do umiesz cze nia wer se tów 9 i 10 tam, gdzie to uczy nił,
w sto sun ku do in nych spraw oma wia nych w tym roz dzia le. Ko -
lej nym do wo dem ta kie go uło że nia tre ści wer se tów 9 i 10 bez
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wąt pie nia jest ta kże i to, że ich umiesz cze nie w tym miej scu po -
ma ga w ja śniej szym zro zu mie niu an ty ty pów. Roz wa ża nie
4 Moj. 8:5-10 z pew no ścią pod no si w na szej oce nie sto sow ne ty -
py ja ko pro roc twa „do brych przy szłych rze czy”, co nie wąt pli -
wie jest jed nym z po wo dów, dla któ rych Bóg ła ska wie bło go -
sła wi nas tym oświe ce niem.

(42) Prze cho dzi my obec nie do roz wa że nia wer se tu 11. Jak
po da je uwa ga mar gi ne so wa, tłu ma cze nie po win no być na stę pu -
ją ce: „I ob ra cał bę dzie Aaron Le wi tów ja ko ofia rę ob ra ca nia
przed Pa nem od sy nów Izra ela, aby mo gli [nada wa li się] peł nić
słu żbę Pa na”. W aka pi cie (24) nie po da li śmy zna cze nia ofiar ob -
ra ca nia i pod no sze nia, więc uczy ni my to te raz. W Cie niach Przy -
byt ku (str.45, ak.2) jest po da ne, że ofia ra ob ra ca nia przy po świę -
ce niu ka pła nów re pre zen tu je sta łość ofia ry kla sy Chry stu sa,
któ ra trwa w po świę ce niu, by utrzy my wać swe uczu cia i zdol -
no ści w wznio słym sta nie, w słu żbie Pa nu aż do śmier ci. Ofia -
ra pod no sze nia kla sy Chry stu sa przed sta wia to, że ofia ra Chry -
stu sa skła da na jest Bo gu, by wy sła wiać Je go świę te imię. W tym
wer se cie nie jest po ka za na ofia ra ob ra ca nia kla sy Chry stu sa,
lecz ofia ra, ja ką Je zus skła da z Le wi tów Wie ku Ewan ge lii, ja ko
po cho dzą cych od an ty ty picz nych sy nów Izra ela. Zau wa żmy, że
w wer se cie 13 jest po wie dzia ne, że ta kże Mo jżesz ofia ro wał Le -
wi tów na ofia rę ob ra ca nia. Wy ni ka z te go, że w ty pie by ły co naj -
mniej dwa ob ra ca nia i w an ty ty pie mu si my szu kać co naj mniej
dwóch ró żnych czyn no ści im od po wia da ją cych. Do kład na ana -
li za po ka zu je, że są co naj mniej dwa ta kie ob ra ca nia. W ty pie
pierw sze z nich jest wpro wa dzo ne przed uspra wie dli wie niem
Le wi tów, któ re – jak za uwa ży my – po ja wia się w wer se cie 12.
Zau wa ży li śmy już, że treść wer se tów 9-11 zo sta ła umiesz czo -
na mię dzy wer se ta mi 8 i 12 w ce lu po ka za nia pew nych spraw,
któ re w an ty ty pie przy naj mniej czę ścio wo ma ją miej sce
przed pew ny mi spra wa mi z an ty ty pu wer se tu 8, cho ciaż nie któ -
re z nich w an ty ty pie wy stę pu ją ta kże po roz po czę ciu się an ty -
ty pu wer se tu 12. Więk szość czyn no ści wy mie nio nych w wer se -
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cie 11 w an ty ty pie ma miej sce po wy stą pie niu an ty ty pu wer se -
tu 12. Jed nak nie któ re z nich ma ją miej sce wcze śniej i dla te go ca -
ły te mat, tak jak w przy pad ku tre ści wer se tów 9 i 10, jest wpro -
wa dzo ny przed przed sta wie niem ty pu wer se tu 12. Sta nie się to
zro zu mia łe po wy ja śnie niu an ty ty pu wer se tu 11.

(43) Ja ki jest więc an ty typ ofia ro wa nia przez Aaro na Le wi -
tów przed Pa nem ja ko ofia ry ob ra ca nia od sy nów Izra ela? W ty -
pie Aaron re pre zen tu je oczy wi ście na sze go Pa na ja ko Naj wy -
ższe go Ka pła na. Ob ra ca nie Le wi tów wy da je się przed sta wiać
dłu go trwa łe przy go to wa nia an ty ty picz nych Le wi tów do słu żby
dla Pa na. To, iż do ko nu je się to „przed Pa nem” wska zu je, że
słu żba ta wią że się z Bo ski mi spra wa mi, pod bez po śred nią
uwa gą Je ho wy. Cel te go ob ra ca nia po da ny jest na stę pu ją co:
„aby mo gli [nada wa li się] peł nić słu żbę Pa na”. Jest to naj wy raź -
niej coś in ne go niż to, co czy nił Mo jżesz (w.13), ob ra ca jąc Le wi -
tów ja ko ostat ni ele ment ich po świę ce nia. Fakt, że cel te go po -
da ny jest na stę pu ją co: „aby mo gli [nada wa li się] peł nić słu żbę
Pa na”; fakt, że przy go to wa nie an ty ty picz nych Le wi tów do słu -
żby by ło dłu go trwa łe; a ta kże ostat ni fakt, że ta ka su ge stia w ty -
pie mo że być po da na tyl ko w wer se cie 11 – skła nia ją nas do po -
glą du, że ob ra ca nie ich przez Aaro na jest ty pem dłu gie go przy -
go to wa nia, ja kie go nasz Pan udzie la an ty ty picz nym Le wi tom
do ich słu żby. To, że są ofia ro wa ni przez Pa na ja ko ofia ra ob ra -
ca nia an ty ty picz nych sy nów Izra ela ozna cza, że no mi nal ny
lud Bo ży w Wie ku Ewan ge lii sta le jest ak tyw ny w po ma ga niu
im w przy go to wy wa niu się do słu żby Le wi tów Wie ku Ewan -
ge lii, jak to po wy żej po ka za li śmy.

(44) Roz wa że nie sto sow nych fak tów uczy ni ró żne za ry sy
wer se tu 11 ja sny mi w an ty ty pie. Przy go to wa nie Le wi tów Wie -
ku Ewan ge lii do ty czy ło umy słu i ser ca i pod ka żdym z tych
wzglę dów mia ło swój po czą tek w an ty ty pach wer se tu 8. Wy ja -
śnie nia i obiet ni ce praw dy, po ka za ne w trzech ofia rach z wer -
se tu 8, udzie la ły im bo wiem in te lek tu al ne go przy go to wa nia
do póź niej szej pra cy. Praw dy te bu dzi ły też w nich nie co na dziei
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i mi ło ści, a szcze gól nie wia ry, co rów nież by ło czę ścio wym przy -
go to wa niem ser ca do ich póź niej szej słu żby ja ko Le wi tów. To
wła śnie z po wo du przy go to waw cze go zna cze nia an ty ty pów
wer se tu 8 za uwa ży li śmy po wy żej, że część przy go to wań po ka -
za nych przez wer set 11 mia ła swój po czą tek w wer se cie 8. Z te -
go też po wo du wer set 11, tak jak wer se ty 9 i 10, wy stę pu je
przed wer se tem 12, gdzie w ty pie przed sta wio ne jest oka za nie
wia ry i uspra wie dli wie nie po ku tu ją ce go i wie rzą ce go grzesz ni -
ka. Dal sza część ta kie go przy go to waw cze go dzie ła jest za war ta
w roz gło sie an ty ty picz nych czy nów, po ka za nych w wer se cie 9.
Ko lej ne eta py tych przy go to wań za wie ra ją się w an ty ty pach
wer se tu 10, po nie waż sta nie się przez nich uczest ni ka mi Bo -
skich spraw, pod bez po śred nią uwa gą Bo ga i przy apro ba cie no -
mi nal ne go lu du Bo że go, jesz cze bar dziej przy go to wy wa ło ich
do przy szłe go dzie ła Le wi tów. Prze ko nu je my się więc, że my -
śli wer se tu 11, po dob nie do tych z wer se tów 9 i 10, są wła ści wie
umiesz czo ne w roz wa ża nym obec nie roz dzia le.

(45) Głów ne przy go to wa nie an ty ty picz nych Le wi tów sta je
się jed nak ich udzia łem – za rów no w umy śle, jak i w ser cu –
po roz po czę ciu się an ty ty pu wer se tu 12, tj. po wy stą pie niu wia -
ry uspra wie dli wia ją cej i jej wy ni ku – uspra wie dli wie nia przez
wia rę. Przy go to wa nie to ró żni się nie co w trzech gru pach Le wi -
tów Wie ku Ewan ge lii, a ta kże w ich ośmiu po dzia łach. W ka żdej
z nich przy go to wa nie ser ca obej mu je co raz sku tecz niej sze po ko -
ny wa nie ich ludz kich sła bo ści, tj. ludz kiej de pra wa cji, grze chu,
a ta kże co raz sku tecz niej sze roz wi ja nie za let zwy kłe go czło wie -
ka. Cie szy nas zna czą cy po stęp do ko na ny przez nich w spra wie -
dli wym ży ciu, przy ozdo bio ny ludz ki mi za le ta mi. Ten etap ich
roz wo ju trwał w nich przez wszyst kie la ta ich urzę du ja ko Le wi -
tów i oczy wi ście czy nił ich słu żbę lep szą i bar dziej owoc ną we
wszyst kich jej za ry sach. Gdy sta wa ła się ona głów nym obiek tem
za in te re so wa nia dla ko go kol wiek z nich, po bu dza ło go to do po -
świę ce nia się i przy stą pie nia w ten spo sób do sta nu ka płań skie -
go. Po nie waż jed nak ten za rys przy go to wa nia do ty czył Le wi tów,
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nie ozna czał on po rzu ce nia na tu ral ne go sa mo lub stwa i świa to -
wo ści i roz wi ja nia mi ło ści bez in te re sow nej – sa mej w so bie i w jej
re la cji do po zo sta łych łask. Ozna czał on je dy nie po rzu ce nie
grzesz ne go sa mo lub stwa i świa to wo ści, a roz wi ja nie mi ło ści obo -
wiąz ko wej wo bec Bo ga i czło wie ka – sa mej w so bie oraz w jej re -
la cji do po zo sta łych na tu ral nych za let. Im wy ższy był po ziom słu -
żby Le wi tów, tym wy ższe by ło zwią za ne z tym przy go to wa nie
w to wa rzy szą cych le wic kich za le tach. Mo że my to za uwa żyć,
gdy za sta no wi my się nad ró żny mi Le wi ta mi w tych ró żnych ro -
dza jach słu żby: pra cow ni ka mi szkół nie dziel nych, świec ki mi ka -
zno dzie ja mi, ka te che ta mi, ewan ge li sta mi, ka zno dzie ja mi, pa -
sto ra mi, wy daw ca mi, re dak to ra mi dzieł oraz pi sa rza mi i wy kła -
dow ca mi na uko wy mi.

(46) Po wy ższe przy go to wa nie przede wszyst kim do ty czy ło
wnę trza czło wie ka i z te go po wo du, ja ko pro ces, nie by ło zbyt do -
strze gal ne na ze wnątrz, lecz wy raź nie do strze gal ne ja ko re zul tat
i osią gnię cie. Naj bar dziej wi docz nym wy ra zem przy go to wa nia Le -
wi tów jest to, któ re do ty czy ło umy słu – in te lek tu al ne. W przy pad -
ku an ty ty picz nych Ger szo ni tów, któ rzy sta wa li się pa sto ra mi, z re -
gu ły ozna cza ło to dość dłu gi pro ces. Za rów no an ty ty picz ni Ger -
szo ni ci Lib ni ci, jak i Szi me ici za zwy czaj otrzy my wa li sta ran ne wy -
kształ ce nie ko le gial ne i se mi na ryj ne. W ko le gium naj czę ściej ozna -
cza ło to kurs kla sycz ny, w cza sie któ re go zwy kle do sko na lo no ła -
ci nę, gre kę i he braj ski, a ta kże oj czy sty ję zyk stu den ta; stu dio wa -
no też in ne mniej lub bar dziej po krew ne ga łę zie świec kie. W se -
mi na rium uczo no ró żnych dzie dzin teo lo gii ję zy ko wej, sys te ma -
tycz nej, eg ze ge tycz nej, hi sto rycz nej i prak tycz nej. Stu dio wa li więc
tam oni Pi smo Świę te w ję zy ku grec kim i he braj skim (teo lo gia ję -
zy ko wa); do gma ty kę, apo lo ge ty kę i ety kę w teo lo gii sys te ma tycz -
nej; in tro duk cjo nizm [wpro wa dza nie no wych za gad nień – przy -
pis tł.], in ter pre ta cję i har mo ne ty kę [har mo ni zo wa nie sprzecz no -
ści – przy pis tł.] w teo lo gii eg ze ge tycz nej; w teo lo gii hi sto rycz nej
– hi sto rię i bio gra fię bi blij ną, hi sto rię i bio gra fię ko ściel ną, ar che olo -
gię bi blij ną, geo gra fię i chro no lo gię; w teo lo gii prak tycz nej – li tur -

523Oczyszczenie, poświęcenie i służba Lewitów Wieku Ewangelii



gię, ewan ge li za cję, ho mi le ty kę, ka te che ty kę, her me neu ty kę oraz
po ime ni kę [ho mi le ty ka – spo sób ukła da nia ka zań; ka te che ty ka –
spo sób na ucza nia ka te chi zmu, re li gii; her me neu ty ka – spo sób in -
ter pre ta cji Bi blii; po ime ni ka – dział teo lo gii zaj mu ją cy się obo -
wiąz ka mi du cho wień stwa wo bec wier nych – przy pis tł.], wraz
ze spo sob no ścia mi ćwi cze nia się w sto so wa niu wie dzy w prak ty -
ce ja ko ewan ge li ści, ka zno dzie je, ka te che ci i pa sto rzy, szcze gól nie
w cza sie wa ka cji, przed przy stą pie niem do słu żby. W kra jach,
w któ rych nie by ło se mi na riów, np. na po cząt ku ko lo nial ne go
okre su w Ame ry ce, przy szli ka zno dzie je stu dio wa li pod kie run -
kiem ja kie goś kom pe tent ne go pa sto ra. Mi sjo na rze czę sto by li do -
dat ko wo szko le ni w spe cjal nych szko łach mi sjo nar skich, już
po ukoń cze niu na uki w se mi na rium, a w in nych przy pad kach by -
li bez po śred nio z se mi na rium wy sy ła ni na po le mi syj ne, a nie kie -
dy ich na uka se mi na ryj na by ła ogra ni czo na tyl ko do szko ły mi syj -
nej. W przy pad ku pra cow ni ków szkół nie dziel nych, świec kich
ka zno dzie jów i ewan ge li stów ich przy go to wa nie sta no wił wła sny
wy si łek w szko le do świad cze nia. Lo kal ne kon fe ren cje i sy no dy,
a ta kże na uka in dy wi du al na zwy kle by ły szko ła mi, gdzie pa sto -
rzy by li kształ ce ni na an ty ty picz nych Ger szo ni tów Szi me itów, tj.
tych do pro wa dza ją cych in nych do po świę ce nia. W ten czy in ny
spo sób an ty ty picz ni Ger szo ni ci prze cho dzi li dłu go trwa łe przy -
go to wa nia. Cią głość te go przy go to wy wa nia po ka za na jest przez
ofia ro wa nie Le wi tów przez Aaro na ja ko ofia ry ob ra ca nia przed Pa -
nem. Po sy ła nie ich do tej pra cy i wspie ra nie ich w niej przez no -
mi nal ny lud Bo ży po ka za ne jest w od da niu Le wi tów ja ko ofia ry
ob ra ca nia dla Bo ga i ka płań stwa od sy nów Izra ela.

(47) An ty ty picz ni Me ra ri ci ta kże by li ofia ro wa ni przez na sze -
go Pa na ja ko ofia ra ob ra ca nia od an ty ty picz ne go Izra ela. Dla wy -
daw ców ozna cza ło to sta ran ne przy go to wa nie biz ne so we
w ogól no ści, a w pra cy wy daw ni czej w szcze gól no ści. Mu sie li się
du żo na uczyć o sztu ce dru ko wa nia oraz pro jek to wa nia pu bli ka -
cji i dys try bu cji Bi blii oraz in nych re li gij nych ksią żek, a ta kże cza -
so pism i trak ta tów. Z re gu ły wy ma ga ło to przy naj mniej dłu go -
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trwa łej prak ty ki sta no wi sko wej w wy daw nic twie. Czę sto ozna -
cza ło na ucze nie się za wo du dru ka rza oraz sta no wi sko w biu rze
wy daw nic twa. W ten spo sób by li ofia ro wa ni przez Pa na an ty -
ty picz ni Me ra ri ci Mu szie go, ja ko ofia ra ob ra ca nia od an ty ty -
picz ne go Izra ela przed Pa nem. W po dob ny spo sób przy go to -
waw cze szko le nie by ło udzie la ne an ty ty picz nym Me ra ri tom
Ma chli tom do ich pra cy re dak tor skiej. Re da go wa nie przez nich
pism ró żnych au to rów nie kie dy wy ma ga ło od nich wy so kie go
po zio mu przy go to wa nia na uko we go. Z re gu ły by li więc ni mi
ab sol wen ci ko le giów i uni wer sy te tów. Nie któ rzy z nich przy go -
to wy wa li przy pi sy, któ re są rów nie cen ne jak ksią żki, w któ rych
się one znaj du ją. Cza sa mi wstę py i anek sy do re da go wa nych
przez nich dzieł oraz ich in dek sy na da ją tym dzie łom szcze gól -
ną war tość. By przy go to wać ich do ta kiej pra cy, po trzeb ny był
oczy wi ście dłu gi okres kształ ce nia. By do brze wy ko ny wać swą
pra cę, do bre wy kształ ce nie czę sto mie li na wet ci an ty ty picz ni
Ma chli ci, któ rzy by li je dy nie ko rek to ra mi; uzy ska nie przez nich
ta kie go wy kształ ce nia by ło ofia ro wa niem ich przez Pa na ja ko
ofia rę ob ra ca nia od an ty ty picz ne go Izra ela przed Pa nem.

(48) Z po wo du cha rak te ru swej pra cy Ke ha ty ci Wie ku Ewan -
ge lii mu sie li przejść naj bar dziej sta ran ne przy go to wa nie ze
wszyst kich Le wi tów. W więk szo ści przy pad ków Ke ha ty ci Wie ku
Ewan ge lii by li ta kże Ger szo ni ta mi Wie ku Ewan ge lii, a w wie lu
przy pad kach Me ra ri ta mi Wie ku Ewan ge lii, szcze gól nie w ga łę zi
Ma chlie go. Zna ny mi wy jąt ka mi wśród tych, któ rzy zwy kle by li
ta kże Ger szo ni ta mi Wie ku Ewan ge lii, są Edward Ro bin son, je den
z naj zdol niej szych Ke ha ty tów XIX wie ku, oraz Ja mes Strong, tyl -
ko nie co mniej owoc ny ja ko Ke ha ty ta. Oby dwaj by li ludź mi
świec ki mi, choć ta kże pro fe so ra mi teo lo gii. Ke ha ty ci Wie ku
Ewan ge lii z re gu ły po sia da li więc wspo mnia ne wy żej przy go to -
wa nie, któ re prze cho dzi li ta kże Ger szo ni ci. Do dat ko wo otrzy -
my wa li bar dzo spe cja li stycz ne przy go to wa nia, umo żli wia ją ce im
za kwa li fi ko wa nie się do spe cy ficz nej pra cy Ke ha ty tów Wie ku
Ewan ge lii. Ci, któ rzy do star cza li po mo cy ję zy ko wych w po sta ci
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grec kich i he braj skich re cen zji No we go i Sta re go Te sta men tu lub
grec kich i he braj skich słow ni ków, gra ma tyk czy kon kor dan cji, tłu -
ma czeń Bi blii i kon kor dan cji w ję zy kach na ro do wych – mu sie li
przejść przez bar dzo zło żo ny i szcze gó ło wy pro ces kształ ce nia,
przy go to wu ją cy ich do pra cy. To sa mo do ty czy na uko wych eg -
ze ge tów bi blij nych kwe stii. Hi sto ry cy, bio gra fo wie, ar che olo go -
wie, geo gra fo wie i chro no lo go wie ko ściel ni mu sie li przejść przez
sta ran ne, fa cho we i spe cja li stycz ne przy go to wa nie, co do ty czy
rów nież teo lo gów sys te ma ty ków w ich dzie łach do gma tycz nych,
apo lo ge tycz nych i etycz nych. W przy go to wa niu, ja kie mu mu sie -
li być pod da wa ni Ke ha ty ci Wie ku Ewan ge lii, do strze ga my naj bar -
dziej in dy wi du al ny pro ces przy go to waw czy, po nie waż ich pra -
ca w oczy wi sty spo sób by ła zbyt tech nicz na i dro bia zgo wa, by
mo żna by ło na uczyć się jej w szko łach. Mo gło to mieć miej sce tyl -
ko w wy ni ku in dy wi du al nych stu diów, czę ścio wo roz po czy na -
nych od ze ra, a czę ścio wo na pod sta wie ksią żek in nych Ke ha ty -
tów oraz Ka pła nów, utra cju szy ko ron itp. Ke ha ty ci Wie ku Ewan -
ge lii by li więc spe cja li sta mi, eks per ta mi i uczo ny mi wśród Le wi -
tów. Ich dłu go trwa łe przy go to wa nia do ich za dań są an ty ty pem
ofia ro wa nia Ke ha ty tów ja ko ofiar ob ra ca nia. Ro la na sze go Pa -
na w ta kich przy go to wa niach jest po ka za na w Aaro nie ob ra ca ją -
cym Ke ha ty tów, na to miast od da nie i wspo ma ga nie ich w tym ce -
lu przez no mi nal ny lud Bo ży jest po ka za ne w od da niu Ke ha ty -
tów i wspo ma ga niu ich przez Izra eli tów. To, że do ty czy ło to Bo -
skich spraw, pod bez po śred nią uwa gą Je ho wy, jest po ka za ne
przez ob ra ca nie Ke ha ty tów przed Pa nem. To an ty ty picz ne ob ra ca -
nie wszyst kich trzech grup an ty ty picz nych Le wi tów mia ło na ce -
lu przy go to wa nie ich do „peł nie nia słu żby dla Pa na”.

(49) Prze cho dzi my obec nie do omó wie nia wer se tu 12, któ ry
praw do po dob nie jest naj bo gat szym w treść ze wszyst kich wer -
se tów 4 Moj. 8, po nie waż w bar dzo nie wie lu sło wach po da je
nam wspa nia ły ty picz ny opis wszyst kich ele men tów za war tych
w uspra wie dli wie niu przez wia rę. Do wie dli śmy już wy star cza -
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ją co, że jest on wła ści wie umiesz czo ny w tym roz dzia le, po ka zu -
jąc, jak wer se ty 9-11 słusz nie po ja wia ją się mię dzy nim a wer se -
tem 8, po któ rym na pierw szy rzut oka po wi nien on w na tu ral -
ny spo sób się zna leźć. Pierw sze zda nie te go wer se tu brzmi:
„A Le wi ci oprą swe rę ce na gło wach ciel ców”. Je śli cho dzi o ciel -
ca na ofia rę za grzech, ta czyn ność re pre zen tu je wia rę opie ra ją -
cą się, po le ga ją cą i spo czy wa ją cą na Je zu sie ja ko za stęp cy wie rzą -
cych grzesz ni ków w śmier ci, ja ko ofie rze za grzech. Bi blia wy raź -
nie uczy, że Je zus stał się za stęp cą grzesz ni ka w śmier ci (Iz. 53:4-
12; Dan. 9:26; Mat. 26:28; Ja na 1:29; 6:51; 10:11,15; 11:50-52; Rzym.
3:24-26; 4:25; 5:6-21; 8:3,4; 14:15; 1 Kor. 8:11; 15:3; 2 Kor.5:14,18-21;
Gal. 1:4; 4:4,5; Efez. 1:7; 2:13-16; 5:2,25; Kol. 1:20-22; 1 Tes. 5:9,10;
1 Tym. 2:5,6; Żyd. 2:6-9; 9:12-15,28; 10:4-9,12; 13:12; 1 Pio tra
1:18,19; 2:21,24; 3:18; 4:1; 1 Ja na 2:2; 3:5,16; 4:10; Obj. 5:9). W po -
wy ższych od no śni kach przy to czo ne są dwa ro dza je wer se tów:
te, któ re bez po śred nio uczą, że Je zus ja ko isto ta ludz ka stał się na -
szym Za stęp cą, oraz te, któ re uczą o tym po śred nio po ka zu jąc,
że umarł On za nas. To, jak za nas umarł, tj. w na szym in te re sie,
jest po ka za ne w tych wer se tach, któ re mó wią, że cier piał w miej -
sce nas, tj. ja ko nasz Za stęp ca. Umie ra jąc ja ko nasz Za stęp ca,
umarł więc za nas, w na szym in te re sie. W wer se cie 12 myśl o za -
stą pie niu nas przez Nie go ty picz nie jest po ka za na przez opar cie
rąk Le wi tów na ciel cu skła da nym ja ko ofia ra za grzech.

(50) Opar cie ich rąk na ciel cu ofia ry za grzech jest ty pem
wia ry po le ga ją cej na Chry stu sie ja ko ta kim za stęp cy. Zau wa ży -
li śmy już, w ja ki spo sób kła dze nie rąk sym bo li zu je re pre zen ta -
cję, wy stę po wa nie za in ne go. Po ję cie za stęp stwa jest ele men tem
re pre zen to wa nia, i wła śnie o nie tu taj cho dzi, po nie waż we -
dług Pi sma Świę te go Chry stus jest na szym re pre zen tan tem
w śmier ci wła śnie w zna cze niu za stęp stwa. Za tem po ło że nie rąk
na za stęp cy ozna cza przy ję cie go ja ko ta kie go. Po ło że nie przez
Le wi tów rąk na ciel cu skła da nym ja ko ofia ra za grzech jest więc
ty pem te go, że uspra wie dli wie ni z wia ry przyj mu ją czło wie -
czeń stwo Je zu sa, ofia rę za grzech, ja ko za stęp stwo za sie bie, tj.
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po le ga ją na Je go śmier ci za grzech ja ko za stę pu ją cej ich śmierć
za grzech. Za tem w opar ciu rąk Le wi tów na ciel cu skła da nym
ja ko ofia ra za grzech po ka za ne jest oka za nie wia ry w śmierć
Chry stu sa ja ko od po wied nią ofia rę przed Bo giem za grze chy
wie rzą ce go. Opar cie przez nich rąk na ciel cu ofia ry ca ło pal nej
jest ty pem oka za nia wia ry przez uspra wie dli wio nych wie rzą -
cych, po le ga nia na ma ni fe sto wa nym przy ję ciu przez Bo ga ofia -
ry Chry stu sa, ja ko ich za stęp cy w śmier ci. Ozna cza to, iż wie rzą
oni, że Bóg przyj mu je śmierć Za stęp cy w ce lu prze ba cze nia ich
grze chów; wie rzą, że Za stęp ca wy peł ni Pra wo ja ko ich spra wie -
dli wość i że mię dzy ni mi a Bo giem po wsta je po kój w wy ni ku
prze ba cze nia ich grze chów i przy pi sa nia im spra wie dli wo ści
Chry stu sa. Ta kie są an ty ty py opar cia rąk Le wi tów na ciel cu
ofia ry za grzech oraz na ciel cu ofia ry ca ło pal nej.

(51) Cza sow nik oprą, któ ry jest do słow nym zna cze niem cza -
sow ni ka od da wa ne go ja ko po ło żą, jest w tym kon tek ście bar dzo
zna czą cy. Wia ra, bar dziej niż ja ka kol wiek in na ce cha, jest rę ką
ser ca z po wo du nie zwy kłej si ły po bu dza ją cej w wie ku wia ry.
Cho ciaż mi łość jest i za wsze bę dzie wa żniej sza niż wia ra, w wie -
ku wia ry ta dru ga jest wa żniej sza od mi ło ści, po nie waż jest pod -
sta wą na szych wszyst kich re la cji z Pa nem w mą dro ści, spra wie dli -
wo ści, uświę ce niu i wy zwo le niu. A w uspra wie dli wie niu szcze gól -
nie wy ró żnia się ele ment opie ra nia, po le ga nia. Nasz Pa stor wła ści -
wie zde fi nio wał ją ja ko umy sło wą oce nę i po le ga nie ser ca (Żyd.
11:1; Abak. 2:4; Mat. 6:25-34). Zgod nie z ty pem wer se tu 8 po cho -
dzi ona ze słu cha nia Sło wa Bo że go (Dz.Ap. 15:7; Rzym. 10:13-17;
1 Kor. 1:21; Gal. 3:1,2; 1 Tes. 2:13; Ja na 1:7; 3:11,12; Dz.Ap. 2:40-42).
Jej pod sta wą jest umy sło wa oce na, dzię ki któ rej zdo by wa się wie -
dzę, zro zu mie nie i prze ko na nie w od nie sie niu do spraw wia ry;
a jej nad bu do wą jest po le ga nie ser ca, dzię ki któ re mu ufa się, przy -
swa ja i re agu je na spra wy wia ry (Ja na 3:36; Rzym. 10:14; 4:18-21;
Żyd. 11:1,13). Wia ra uspra wie dli wia ją ca uży wa tych dwóch ele -
men tów – umy sło wej oce ny i po le ga nia ser ca – na Chry stu sie ja -
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ko od po wied niej ofie rze za grzech (Ja na 3:14-18; Rzym. 1:16; 10:6-
10; 1 Kor. 15:3; Gal. 3:13,22; Żyd. 9:14,15; 1 Pio tra 1:18,19; 1 Ja -
na 2:1,2; 4:10). Tych dwóch ele men tów uży wa też wo bec Bo ga ja -
ko prze ba cza ją ce go grze chy z uwa gi na za słu gę Chry stu sa (Łuk.
24:47; Dz.Ap. 2:38; 10:36; 13:38,39; Rzym. 3:24-26; 4:3-8; Efez. 4:32;
Żyd. 9:22; 1 Ja na 1:7,9; Obj. 1:5). Tych dwóch ele men tów uży wa
rów nież wo bec Bo ga ja ko przy pi su ją ce go wie rzą ce mu spra wie dli -
wość Chry stu sa (Rzym. 3:20-26; 10:4; 1 Kor. 1:30; Gal. 2:16; 3:22; Fi -
lip. 3:9; 2 Kor.5:21; 1 Ja na 2:1). Wresz cie, uży wa tych dwóch ele -
men tów w od nie sie niu do po ko ju z Bo giem (Dz.Ap. 10:36; Rzym.
5:1; Efez. 2:14-17; Fi lip. 4:9; Kol. 1:20). Wia ra nie tyl ko uży wa więc
umy sło wej oce ny i po le ga nia ser ca na Chry stu sie ja ko od po wied -
niej ofie rze za grzech, lecz ta kże na Bo gu, któ ry dzię ki za słu dze
Chry stu sa prze ba cza grze chy wie rzą ce mu, przy pi su je mu spra -
wie dli wość Chry stu sa oraz za wie ra z wie rzą cym po kój. Wszyst ko
to jest po ka za ne w opie ra niu rąk Le wi tów na dwóch ciel cach, jak
przed sta wia to wer set 12.

(52) Na stęp na myśl pod da na na szej uwa dze to po le ce nie, by
Mo jżesz ofia ro wał jed ne go z ciel ców ja ko ofia rę za grzech,
a dru gie go – ja ko ofia rę ca ło pal ną Bo gu, by do ko nać po jed na -
nia za Le wi tów. W na tu ral ny spo sób ocze ki wa li by śmy, że po -
le ce nie zło że nia ofia ry za grzech i ca ło pal nej, by do ko nać po jed -
na nia za Le wi tów, otrzy ma Aaron, ja ko naj wy ższy ka płan.
Tekst mó wi nam jed nak, że po le ce nie to otrzy mał Mo jżesz.
Zau wa ża my na to miast, że wer set 21 stwier dza, iż po jed na nia
za nich do ko nał Aaron. Jak mo że my to zhar mo ni zo wać? Je śli
cho dzi o typ stwier dza my, że oby dwaj wy stę po wa li wspól nie
przy skła da niu ofia ry za grzech i ca ło pal nej. Je śli cho dzi o an -
ty typ, nasz Pan ja ko an ty typ ich oby dwu wy stę po wał ja ko Wy -
ko naw ca Bo ga (an ty ty picz ny Mo jżesz) oraz ja ko Naj wy ższy
Ka płan (an ty typ Aaro na). Po wo dem jest więc po ka za nie w an -
ty ty pie za rów no dzia łań wy ko naw czych, jak i ka płań skich, tj.
w an ty ty pie Je zus wy stę po wał ja ko Wy ko naw ca Bo ga, gdy to,
co czy nił, słu ży ło re ali za cji Bo skie go pla nu, oraz ja ko Naj wy -
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ższy Ka płan gdy to, co czy nił, do ko ny wa ło u Bo ga po jed na nia
wo bec wie rzą ce go. Uwa gi te są ko lej nym po twier dze niem my -
śli, że w 4 Mo jże szo wej Mo jżesz za zwy czaj jest ty pem na sze go
Pa na ja ko Wy ko naw cy Je ho wy, na to miast Aaron z re gu ły
przed sta wia Go tam ja ko Naj wy ższe go Ka pła na. Po ka zu ją one
rów nież, że te dwie urzę do we funk cje na sze go Pa na w pew -
nych za ry sach Bo skie go pla nu czę sto dzia ła ją wspól nie.

(53) Nie po win ni śmy ro zu mieć, że ofia ro wa nie ciel ca ja ko
ofia ry za grzech, po da ne w wer se cie 12, jest ty pem na sze go
Pa na ofia ru ją ce go się od Jor da nu do Kal wa rii. Skła da nie ofia ry
za grzech w wer se cie 12, za rów no w ty pie, jak i w an ty ty pie, na -
stę pu je bo wiem po ty picz nym i an ty ty picz nym po ło że niu rąk
Le wi tów od po wied nio na ty picz nym i an ty ty picz nym ciel cu, co
z punk tu wi dze nia an ty ty pu ozna cza za stęp stwo za po ku tu ją -
ce go grzesz ni ka, po oka za niu przez nie go wia ry w Chry stu sa ja -
ko od po wied nią ofia rę za grzech. Wie my po nad to, że ofia ra
Chry stu sa od Jor da nu do Kal wa rii po prze dza ła oka za nie przez
grzesz ni ka za rów no po ku ty, jak i wia ry; nie mo że być więc
ona po ka za na w ty pie w sło wach wer se tu 12. Co więc ozna cza
zło że nie Bo gu ofia ry za grzech przez Mo jże sza i Aaro na? Jest to
ty pem po czy ta ne go przy pi sa nia przez Chry stu sa Swe go do sko -
na łe go czło wie czeń stwa, do sko na łe go pra wa do ży cia i zwią za -
nych z nim praw ży cio wych na rzecz po ku tu ją cych i wie rzą -
cych grzesz ni ków. To uży cie sło wa ofia ra wy stę pu je w Żyd.
10:14 w od nie sie niu do rze czy wi ste go przy pi sa nia przez na sze -
go Pa na Swej za słu gi, do ko nu ją ce go uspra wie dli wie nia oży wio -
ne go. Ofia ra z wer se tu 12 nie przed sta wia więc ak tów do ko ny -
wa nych na zie mi, lecz w nie bie (Żyd. 9:24). Po da ne wy żej po -
wo dy do wo dzą, iż spoj rze nie to jest pra wi dło we. Fakt ten jesz -
cze wy raź niej po zwa la do strzec praw dzi wość póź niej szych
roz ró żnień na sze go dro gie go Pa sto ra, do ty czą cych tych kwe stii.
Na po cząt ku swej słu żby uczył, że okup zo stał za pła co ny
na Kal wa rii – że za koń czy ło się tam po jed na nie wo bec Bo ga.
Póź niej wła ści wie uczył jed nak, że na Kal wa rii ce na oku pu zo -
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sta ła je dy nie zde po no wa na (Łuk. 23:46) i że do pie ro gdy Je zus
po ja wił się w nie bie (Żyd. 9:24), użył tej ce ny, ja ko po ży czo ne -
go kre dy tu, by w spo sób przy pi sa ny rze czy wi ście ku pić Ko ściół;
na to miast w przy pad ku uspra wie dli wio nych z wia ry użył jej,
by ku pić ich w spo sób po czy ta nie przy pi sa ny. Nasz tekst do ty -
czy wła śnie te go po czy ta nie przy pi sa ne go kup na. Jest on ko lej -
nym sil nym ty picz nym po twier dze niem bi blij nej na uki, że
uspra wie dli wie nie tym cza so we dzia ła w cza sie Wie ku Ewan ge -
lii. Ja kże pięk nie praw da ta jest ukry ta w ty po lo gii te go wer se -
tu, w od nie sie niu do ofia ro wa nia ciel ca ja ko ofia ry za grzech Bo -
gu! Dzię ku je my Bo gu za to i za ka żde in ne za pew nie nie pra wi -
dło wo ści na szej wia ry, na ucza nej przez one go Słu gę.

(54) Bi blia oczy wi ście uczy o uspra wie dli wie niu tym cza so -
wym (Rzym. 4:1-12). Sta ro żyt ni God ni (Żyd. 11:7; Rzym. 4:18-22),
Mło do cia ni God ni, nie doj rza łe dzie ci po świę co nych (1 Kor. 7:14)
oraz nie po świę ce ni wie rzą cy Wie ku Ewan ge lii (Rzym. 10:4; 4:5;
Dz.Ap. 13:38,39) są oczy wi sty mi ilu stra cja mi tym cza so wo uspra -
wie dli wio nych osób. Tym cza so wo uspra wie dli wie ni to bo wiem
ci, któ rzy nie po sia da ją rze czy wi ste go przy pi sa nia za sie bie za słu -
gi Chry stu sa, cho ciaż Bóg tym cza so wo trak tu je ich tak, jak gdy -
by przy pi sa nie ta kie rze czy wi ście mia ło miej sce. Oczy wi ste jest,
że za słu ga Chry stu sa nie mo gła być rze czy wi ście przy pi sy wa -
na przed zło że niem jej na Kal wa rii. Dla te go Sta ro żyt ni God ni
nie mo gli po sia dać nic wię cej, jak po czy ta ne przy pi sa nie tej za słu -
gi. Mło do cia ni God ni mu szą oczy wi ście być w tej sa mej sy tu acji.
W oczy wi sty spo sób do ty czy to ta kże nie doj rza łych dzie ci po świę -
co nych. W Rzym. 4:3-8 św. Pa weł przy ta cza Abra ha ma i Da wi da
ja ko ilu stra cję uspra wie dli wie nia dzia ła ją ce go w Wie ku Ewan ge -
lii. Po nie waż w ich uspra wie dli wie niu nie do cho dzi ło do rze czy -
wi ste go przy pi sa nia za słu gi Chry stu sa, ci z Wie ku Ewan ge lii,
któ rzy po sia da ją do kład nie ten sam ro dzaj uspra wie dli wie nia co
Sta ro żyt ni God ni, z ko niecz no ści mu szą mieć uspra wie dli wie nie
tym cza so we – do ko ny wa ne przez po czy ta ne, a nie rze czy wi ste
przy pi sa nie za słu gi Chry stu sa. Na le ży bo wiem pa mię tać, że je śli
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cho dzi o dzia ła nia Bo ga i Chry stu sa, ró żni ca mię dzy uspra wie dli -
wie niem tym cza so wym a oży wio nym jest na stę pu ją ca: w uspra -
wie dli wie niu tym cza so wym Bóg i Chry stus przy pi su ją wie rzą ce -
mu za słu gę Je zu sa tyl ko w spo sób po czy ta ny, a nie rze czy wi ście;
na to miast w uspra wie dli wie niu oży wio nym rze czy wi ście przy pi -
su ją Oni po świę co ne mu wie rzą ce mu za słu gę Je zu sa. Bi blia z na -
ci skiem uczy jed nak o uspra wie dli wie niu oży wio nym – ta kim,
któ re go do stę po wa ło się wte dy, gdy uspra wie dli wio ny wie rzą cy
wie rzył tak bar dzo, że się po świę cał, a Bóg miał wła śnie spło dzić
go z Du cha (1 Kor. 6:11; Żyd. 10:14; 9:24; 1 Ja na 2:2; Jak. 2:17-26).
Ta ka po świę ca ją ca wia ra po ka za na jest w gre ce przez wy ra że nie
pi steu ein eis, tj. „wie rzyć w” [an giel skie be lie ve in to – przy imek in -
to su ge ru je wie rze nie do środ ka, do wnę trza, a więc sil ne i grun -
tow ne – przy pis tł. (Ja na 3:15,16,18,36; 7:5,31,38,39,48; Dz.Ap.
10:43; 14:23; 19:4; Rzym. 10:14; Gal. 2:16; 1 Pio tra 1:21; 1 Ja -
na 5:10,13)]; na to miast wia ra uspra wie dli wia ją ca, w od ró żnie niu
od wia ry po świę ca ją cej, po ka za na jest w gre ce przez wy ra że nie
pi steu ein epi, „wie rzyć na” [an giel skie be lie ve on – przy imek on su -
ge ru je wie rze nie po wierzch nio we, a więc znacz nie słab sze, po -
wierz chow ne – przy pis tł. (Łuk. 24:25; Dz.Ap. 9:42; 11:17; 16:31;
22:19; Rzym. 4:5,24; 1 Tym. 1:16)].

(55) Za rów no uspra wie dli wie nie tym cza so we, jak i oży wio -
ne do ko nu je się w nie bie (Żyd. 9:24). Cho ciaż ści śle mó wiąc wer -
set ten od no si się do uspra wie dli wie nia oży wio ne go, a nie tym -
cza so we go, uczy on, że miej scem do ko ny wa nia uspra wie dli -
wie nia jest nie bo. Ozna cza więc, że wła śnie tam do ko nu je się ta -
kże uspra wie dli wie nie tym cza so we. To, co po śred nio wy ni ka
z Żyd. 9:24, jest bez po śred nio na ucza ne w Rzym. 3:25 i 22.
W wer se cie 25 Chry stus, bę dą cy spra wie dli wo ścią wie rzą ce go,
na zy wa ny jest an ty ty picz ną Ubła gal nią, znaj du ją cą się w an ty -
ty picz nej Świąt ni cy Naj święt szej: w nie bie; w wer se cie 22 jest On
na to miast przed sta wio ny ja ko spra wie dli wość wszyst kich wie -
rzą cych, a więc wie rzą cych uspra wie dli wio nych, jak i po świę co -
nych. Oby dwa uspra wie dli wie nia do ko nu ją się za tem w nie bie.
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We dług Żyd. 1:3 nasz Pan do ko nał ogól ne go przy pi sa nia Swej
za słu gi za ca ły Ko ściół ja ko kla sę po wstą pie niu do nie ba, co
umo żli wia zba wie nie Wie ku Ewan ge lii. Jed no stek do ty czy ło to
jed nak do pie ro wte dy, gdy in dy wi du al nie sko rzy sta ły one z nie -
go tym cza so wo przez uspra wie dli wia ją cą wia rę, gdy Je zus do ko -
ny wał po czy ta ne go przy pi sa nia Swej za słu gi za nich ja ko jed -
nost ki, a w spo sób oży wio ny ko rzy sta ły z nie go przez wia rę po -
świę ca ją cą, kie dy to Je zus do ko ny wał rze czy wi ste go przy pi sa nia
Swej za słu gi za nich. In ny mi sło wy, ogól ne przy pi sa nie w dniu
Pięć dzie siąt ni cy zo sta ło do ko na ne za kla sę, na to miast in dy wi du -
al ne przy pi sy wa nie by ło do ko ny wa ne dla ka żde go, gdy oka zy -
wał on od po wied nią wia rę (Rzym. 3:22-26; 10:4,10). Ró żni ca jest
tu taj po dob na nie co do tej wy stę pu ją cej w wy bo rze. Kla sa ta
zo sta ła wy bra na przed stwo rze niem świa ta (Efez. 1:4), lecz jed -
nost ki są wy bie ra ne w cza sie Wie ku Ewan ge lii, przy spła dza niu
ich z Du cha (2 Tes. 2:13). Po nad to, gdy po uspra wie dli wie niu
tym cza so wym lub oży wio nym grze szy my i w od po wied ni spo -
sób pro si my o prze ba cze nie, Je zus tym cza so wo lub w spo sób
oży wio ny do ko nu je od po wied nie go przy pi sa nia dla na sze go
prze ba cze nia i przy kry wa nas Swą spra wie dli wo ścią (1 Ja -
na 2:1,2). Ten za rys przy pi sy wa nia za Le wi tów Wie ku Ewan ge -
lii jest rów nież za su ge ro wa ny w ty pie przez Mo jże sza ofia ru ją -
ce go ciel ca na ofia rę za grzech w wer se cie 12.

(56) W ja ki spo sób an ty ty picz ny Mo jżesz do ko nu je przy pi sa -
nia po czy ta ne go? Ro zu mie my to na stę pu ją co: Oczy wi ście to Je -
zus do pro wa dzał Le wi tów Wie ku Ewan ge lii do po ku ty (przez
ka za nia na te mat Bo skie go Pra wa) oraz do wia ry (przez ka za nia
o za ry sach uspra wie dli wie nia przez Ewan ge lię). Bę dąc w pro ce -
sie po ku ty i pro sząc o prze ba cze nie, za czy na li go pra gnąć. Jed -
nak do wia ry uspra wie dli wia ją cej, któ ra szcze rze wie rzy, że
przez za słu gę Chry stu sa Bóg prze ba cza grzesz ni ko wi je go grze -
chy, przy pi su je mu spra wie dli wość Chry stu sa i wcho dzi z nim
w stan po ko ju, do cho dzi li tyl ko przez szcze re przyj mo wa nie
gło szo nych za ry sów uspra wie dli wie nia przez Ewan ge lię.
W chwi li wzbu dze nia ta kiej wia ry w ser cu po ku tu ją ce go grzesz -
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ni ka Je zus in for mo wał Oj ca, że w spo sób po czy ta ny (nie rze czy -
wi ście) przy pi su je za nie go Swą za słu gę; za tem Bóg w spo sób po -
czy ta ny (nie rze czy wi ście) prze ba czał mu je go grze chy i w spo -
sób po czy ta ny (nie rze czy wi ście) przy pi sy wał mu spra wie dli -
wość Chry stu sa, dzię ki cze mu wcho dził On w stan po czy ta ne -
go po ko ju z nim. Po nie waż te wszyst kie czte ry ak ty by ły po czy -
ta ne, a nie rze czy wi ste, uspra wie dli wie ni z wia ry są uspra wie dli -
wie ni tym cza so wo, nie w spo sób oży wio ny. Ta kże gdy po pierw -
szym do świad cze niu uspra wie dli wie nia tym cza so we go Le wi ci
Wie ku Ewan ge lii grze szy li, a na stęp nie ża ło wa li i wie rzy li, że
Chry stus przy pi su je Swą za słu gę do przy kry cia te go grze chu
i że Bóg przyj mu je ją za nie go, Je zus do ko ny wał nie zbęd ne go po -
czy ta ne go przy pi sy wa nia za ta kich po ku tu ją cych wie rzą cych,
a Bóg do ko ny wał nie zbęd ne go po czy ta ne go przy pi sy wa nia wo -
bec nich. W ten spo sób Je zus sta le pod trzy mu je ich uspra wie dli -
wie nie tym cza so we, tak jak Bóg sta le je two rzy.

(57) W ja ki spo sób nasz Pan do ko nu je rze czy wi ste go przy pi -
sa nia w cza sie Wie ku Ewan ge lii? In ny mi sło wy, w ja ki spo sób
oży wia uspra wie dli wie nie wie rzą cych, czy niąc je in nym
od uspra wie dli wie nia tym cza so we go? Gdy przez Sło wo wzbu -
dził już w re agu ją cym ser cu po świę ca ją cą wia rę i mi łość (i w ten
spo sób umo żli wił mu do ko na nie peł ne go po świę ce nia się Bo gu)
i gdy Bóg był już skłon ny przy jąć to po świę ce nie, nasz Pan uda -
wał się do Oj ca (Żyd. 9:24) i do ko ny wał rze czy wi ste go przy pi sa -
nia u Oj ca Swej za słu gi za da ną jed nost kę. Zgod nie z po ro zu mie -
niem mię dzy Oj cem a Nim (z punk tu wi dze nia po czy ty wa nia
tym cza so we go) zwal niał wszel kie dal sze ogra ni cze nia co do ilo -
ści Swej za słu gi nie zbęd nej do do pro wa dze nia do do sko na ło ści
po świę co ne go wie rzą ce go, przez rze czy wi ste jej przy pi sa nie
przed Bo giem za te go wie rzą ce go. W har mo nii z pla nem Oj ca
umo żli wia ło to Mu rze czy wi ste prze ba cze nie ta kie mu po świę co -
ne mu wie rzą ce mu, rze czy wi ste przy pi sa nie mu spra wie dli wo ści
Chry stu sa i rze czy wi ste wej ście w stan po ko ju z nim. To już
na za wsze rze czy wi ście uwal nia ło ta kie go wie rzą ce go od wy ro -
ku Ada mo we go, a ta kże od po tę pie nia po peł nio nych przez nie -
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go grze chów Ada mo wych i rze czy wi ście uzna wa ło go za do -
sko na łe go w spra wie dli wo ści (Żyd. 10:14). Od tej po ry nie mógł
on już umrzeć w Ada mie, tj. umrzeć śmier cią Ada mo wą. Po -
nad to, wszel kie grze chy sła bo ści lub igno ran cji, ja kie mo że on na -
stęp nie po peł niać, są prze ba cza ne i przy kry wa ne spra wie dli wo -
ścią po oka za niu przez nie go po ku ty i wia ry. Od tej po ry bo wiem
nasz bło go sła wio ny Orę dow nik (1 Ja na 2:1,2) rze czy wi ście przy -
pi su je na je go ko rzyść nie zbęd ną za słu gę przed Oj cem, w ce lu
prze ba cze nia mu i uzna nia go za do sko na łe go w spra wie dli wo -
ści. W re zul ta cie Bóg rze czy wi ście mu to przy pi su je, w wy ni ku
cze go uzy sku je on prze ba cze nie, w po czy ta ny spo sób zo sta je
pod nie sio ny do ludz kiej do sko na ło ści i znaj du je się w sta nie po -
ko ju z Bo giem w od nie sie niu do tych grze chów. Gdy by nie ta ła -
ska wa mo żli wość ze stro ny Pa na na na szą ko rzyść, wszy scy już
daw no bez pow rot nie upa dli by śmy. Dzię ki niej mo że my jed nak
stać i zwy cię żać w wy so kim po wo ła niu, z ła ski Bo ga. Chwa ła
niech bę dzie Je ho wie za ta kie go Zbaw cę! Cho ciaż wer set 12 nie
od no si się do uspra wie dli wie nia oży wio ne go, gdyż nie jest ono
udzia łem Le wi tów Wie ku Ewan ge lii, dla ja sne go i peł ne go ob -
ra zu do brą rze czą jest jed nak roz wa że nie go w tym kon tek ście,
czym tłu ma czy my przed sta wie nie go w tym miej scu. 

(58) Wer set 12 nie tyl ko po le ca Mo jże szo wi zło że nie ofia ry
za grzech: po le ca on mu rów nież zło że nie ofia ry ca ło pal nej. Je śli
cho dzi o skła da nie ofia ry za grzech, ozna cza to, że nasz Pan otrzy -
mał po le ce nie po czy ta ne go przy pi sa nia Swej za słu gi na ko rzyść
po ku tu ją ce go grzesz ni ka. Je śli cho dzi o skła da nie ofia ry ca ło pal -
nej, przed sta wia to coś, co nasz Pan czy ni w związ ku z prze ba cze -
niem przez Bo ga grzesz ni ko wi, przy pi sa niem mu spra wie dli wo -
ści Chry stu sa i do pusz cze niem go do sta nu po ko ju z Bo giem.
W aka pi cie (53) za uwa ży li śmy, że skła da nie przez Mo jże sza (w.12)
ofia ry za grzech nie przed sta wia ofia ro wa nia się na sze go Pa -
na od Jor da nu do Kal wa rii, lecz po czy ta ne przy pi sy wa nie przez
Nie go za słu gi tej ofia ry w nie bie dla Le wi tów Wie ku Ewan ge lii. Po -
dob nie ro zu mie my, że skła da nie przez Nie go ofia ry ca ło pal nej
nie przed sta wia Bo ga oso bi ście ma ni fe stu ją ce go przy ję cie ofia ry
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Chry stu sa, po nie waż to Bóg dzia ła w tej ma ni fe sta cji – przez prze -
ba cze nie, przy pi sa nie grzesz ni ko wi spra wie dli wo ści Chry stu sa
oraz po cią gnię cie go do sta nu po ko ju ze So bą. Cho ciaż ofia ra ca -
ło pal na re pre zen tu je te czy ny ja ko ma ni fe sto wa nie przez Bo ga
przy ję cia ofia ry za grzech, skła da nie ofia ry ca ło pal nej przez Mo jże -
sza jest ty pem pra cy wy ko ny wa nej przez na sze go Pa na w związ -
ku z tym ma ni fe sto wa nym przy ję ciem przed, w cza sie i po przyj -
ściu po ku tu ją ce go grzesz ni ka do wia ry. Co za tem przed sta wia
skła da nie przez Mo jże sza ofia ry ca ło pal nej? Wy da je się nią być słu -
żba Je zu sa zmie rza ją ca do wzbu dze nia w po ku tu ją cym grzesz ni -
ku uspra wie dli wia ją cej wia ry, po ko ju z Bo giem, roz wo ju wie dzy
i spra wie dli wo ści oraz bodź ców do po świę ce nia w tak uspra wie -
dli wio nej oso bie, ja ko do wo dów, że Bóg przy jął Je go ofia rę za ka -
żdą jed nost kę, któ ra do świad cza uspra wie dli wie nia z wia ry. Wy -
pra co wu je On w nich te rze czy tak czę sto, jak czę sto wy ma ga ją te -
go ich do świad cze nia. Wszyst kich tych ak tów do ko nu je przez
Sło wo, wspar te przez od po wied nią opatrz ność. W ten spo sób
skła da On ofia rę ca ło pal ną dla Le wi tów Wie ku Ewan ge lii.

(59) Gdy my, po świę ce ni, spo glą da my wstecz na na sze do -
świad cze nia ze skła da niem przez Chry stu sa Je go ofia ry ca ło pal nej
(ro zu mia nej tak, jak to wła śnie wy ja śni li śmy) w związ ku z na mi
ja ko uspra wie dli wio ny mi wie rzą cy mi, wszy scy mo że my po twier -
dzić, że rze czy wi ście peł nił On ta ką słu żbę wo bec nas przez od po -
wied nie na uki Sło wa Bo że go oraz przez ró żne do świad cze nia,
w ja kie nas wpro wa dzał. Na uka mi ty mi słu żył nam przez pa sto -
rów, na uczy cie li i kie row ni ków szkół nie dziel nych, przez in nych
mniej lub bar dziej doj rza łych wie rzą cych, przez świa dec twa in -
nych, roz mo wy oraz czy ta nie od po wied nich ksią żek, szcze gól nie
Bi blii. Z pew no ścią wszy scy przy po mi na my so bie ta kie na uki,
a na sze wspo mnie nia bie gną do nich z pew ną do zą czu ło ści.
Na pew no wszy scy przy po mi na my so bie, jak dzię ki te mu roz wi -
ja ła się na sza wia ra w od no śne ak ty ze stro ny Bo ga i Chry stu sa
przed uspra wie dli wie niem; jak wzmac nia na, po więk sza na, po -
twier dza na i do peł nia na by ła na sza wia ra w uspra wie dli wia ją ce
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ak ty Bo ga i Chry stu sa, tj. uzy ska nie przez nas prze ba cze nia, okry -
cie nas spra wie dli wo ścią Chry stu sa oraz do stą pie nie po ko ju z Bo -
giem; po mna żał się też przez to nasz po kój, ra dość i spra wie dli -
wość. Bez wąt pie nia wszy scy przy po mi na my so bie ró żne do -
świad cze nia pro wa dzą ce do te go sa me go re zul ta tu. Cza sa mi spo -
tka nie z kimś o pięk nym chrze ści jań skim cha rak te rze lub z chrze -
ści jań skim dzia ła czem opatrz no ścio wo oka zy wa ło się orzeź wia ją -
ce. Nie kie dy na szą wia rę wzmac nia ła mo żli wość udzie le nia
grzesz ni ko wi po mo cy do po ku ty i wia ry. In nym ra zem spo łecz -
ność po krew nych dusz, szcze gól nie po „ście ra niu się” z tym świa -
tem, by ła za chę tą w na szym uspra wie dli wio nym ży ciu. Nie kie dy
uda ny wy si łek w słu żbie oka zy wał się bodź cem dla na szej uf no -
ści. Cza sa mi na ga na, skar ce nie lub za chę ta by ła opatrz no ścio wo
uży wa na dla wzmoc nie nia słab ną cej wia ry. Nie kie dy opatrz no -
ścio wym do świad cze niem, nie zbęd nym do więk sze go zbli że nia
nas do Pa na w na szych bło go sła wień stwach uspra wie dli wie nia,
by ło po wa żne cier pie nie, roz cza ro wa nie, stra ta lub wa da. Bez
wzglę du na to, ja kie to by ły do świad cze nia – sprzy ja ją ce czy nie -
sprzy ja ją ce – nasz wier ny, mi łu ją cy Pan wpro wa dzał je do na sze -
go ży cia, aby za cho wać, po więk szyć, po twier dzić i do peł nić na szą
wia rę w uzy ska nie prze ba cze nia i po sia da nie przez nas spra wie -
dli wo ści Chry stu sa oraz po ko ju z Bo giem. W ten spo sób nasz dro -
gi Zba wi ciel, w Swej wier no ści i nie stru dzo nym od da niu dla nas
wte dy, gdy zmie rza li śmy w kie run ku uspra wie dli wie nia, a ta kże
wte dy, gdy by li śmy je dy nie na po zio mie Le wi tów Wie ku Ewan -
ge lii, słu żył dla na szej ko rzy ści. Czy niąc to, skła dał ofia rę ca ło pal -
ną za nas ja ko Le wi tów Wie ku Ewan ge lii, tak jak czy nił to
za wszyst kich in nych z tej sa mej kla sy.

(60) Ostat nie zda nie wer se tu 12 mó wi o re zul ta cie, ja ki miał
być wy ni kiem zło że nia przez Mo jże sza ofia ry za grzech i ofia -
ry ca ło pal nej. Mia ły one do ko nać po jed na nia za Le wi tów. Jest
to ty pem po jed nu ją ce go wpły wu ofia ry za grzech i ofia ry ca ło -
pal nej na sze go Pa na w od nie sie niu do Le wi tów Wie ku Ewan -
ge lii. Nasz Pan jest Na rzę dziem do ko nu ją cym po jed na nia
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(Rzym. 5:10,11; 2 Kor. 5:18,19; Efez. 2:16; Kol 1:20,21). Bóg jest
jed nak au to rem dzie ła po jed na nia (2 Kor. 5:18,19; Kol. 1:20). Sło -
wo po jed na nie za kła da, że dwie jed nost ki lub stro ny po zo sta ją
w nie zgo dzie ze so bą. Ozna cza to, że zo sta ją one do pro wa -
dzo ne do sta nu wza jem ne go za do wo le nia z sie bie, do cho dzą
do jed no ści – po -jedn -ane. W tym przy pad ku to Bóg i grzesz nik
są w sta nie nie zgo dy ze so bą – Bóg jest nie za do wo lo ny z grzesz -
ni ka z po wo du je go grze chu, a grzesz nik jest nie za do wo lo ny
z Bo ga z po wo du Je go spra wie dli wo ści oraz ka ra nia przez Nie -
go grze chu prze ciw ko tej spra wie dli wo ści. Ja ko au tor po jed na -
nia, Bóg za pla no wał ka żdy etap je go re ali za cji: (1) przez kar na -
cję Swe go Sy na; (2) przez umo żli wie nie Mu ofia ro wa nia się
na śmierć; (3) przez wzbu dze nie Go z mar twych; (4) przez
umo żli wie nie Mu przy pi sy wa nia za słu gi w ce lu za do wo le nia
Bo ga z nich w cza sie Wie ku Ewan ge lii – tym cza so wo na ko rzyść
uspra wie dli wio nych, a w spo sób oży wio ny na ko rzyść Ko ścio -
ła; (5) przez do pro wa dze nie uspra wie dli wio nych do sta nu za -
do wo le nia z Bo skiej spra wie dli wo ści, a Ko ścio ła – z Bo skiej
spra wie dli wo ści i świę to ści; (6) przez umo żli wie nie Mu za sto -
so wa nia Swo jej za słu gi za świat w ce lu za do wo le nia Bo ga z nie -
go; oraz (7) przez do pro wa dze nie po słusz nych ze świa ta do sta -
nu za do wo le nia z Bo ga. Jak mo żna za uwa żyć, punk ty (1), (2)
i (3) są przy go to waw czym eta pem dzie ła po jed na nia, na to -
miast punk ty (4), (5), (6) i (7) są rze czy wi sty mi ele men ta mi
dzie ła po jed na nia. Punkt (2) sta no wi za słu gę ja ko pod sta wę za -
do wo le nia Bo ga ze wszyst kich, po ka za ną w punk tach (4) i (6). 

(61) Śmierć Chry stu sa sta no wi za słu go wą przy czy nę po -
jed na nia (Rzym. 5:10; 2 Kor. 5:18,19; Efez. 2:16; Kol. 1:20,21).
Współ pra co wał On w ka żdym z sied miu wy mie nio nych wy żej
ele men tów po jed na nia – bier nie w punk tach (1) i (3) oraz ak -
tyw nie w po zo sta łych pię ciu. W ka żdym z nich jest On Na rzę -
dziem Bo ga do ko nu ją cym po jed na nia. Do po mo cy w tym dzie -
le Bóg i nasz Pan uży wa ją ludz kich na rzę dzi. Są ni mi Apo sto -
ło wie, pro ro cy, ewan ge li ści, pa sto rzy lub na uczy cie le oraz nie -
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urzę do wi człon ko wie praw dzi we go Ko ścio ła, a ta kże urzę do -
wi i nie urzę do wi człon ko wie ko ścio ła no mi nal ne go (2 Kor.
5:18-20). Uwa gi te przy go to wu ją nas na wy raź niej sze do strze -
że nie an ty ty pu dzie ła po jed na nia, o któ rym trak tu je wer set 12.
Skła da jąc an ty ty picz ne go ciel ca na ofia rę za grzech z wer se tu
12, tj. w po czy ta ny spo sób przy pi su jąc Swą za słu gę na rzecz Le -
wi tów Wie ku Ewan ge lii, nasz Pan wy ko ny wał pra cę za war tą
w punk cie (4), tj. czy nił Bo ga za do wo lo nym z Le wi tów Wie ku
Ewan ge lii. Ofia ru jąc ciel ca na ofia rę ca ło pal ną, tj. usłu gu jąc Le -
wi tom Wie ku Ewan ge lii przez Sło wo i opatrz ność, przez wzbu -
dza nie, wzmac nia nie, po więk sza nie, po twier dza nie i do peł -
nia nie ich wia ry w to, że Bóg im prze ba czył, że w po czy ta ny
spo sób przy pi sał im spra wie dli wość Chry stu sa oraz po cią gnął
ich do sta nu po ko ju z So bą, a ta kże przez wzbo ga ca nie w nich
od po wied niej wie dzy i spra wie dli wo ści – nasz Pan wy ko ny wał
od po wied nią pra cę punk tu (5), tj. czy nił Le wi tów Wie ku Ewan -
ge lii za do wo lo ny mi z Bo ga. Te dwie rze czy sta no wią więc za -
mie rzo ne efek ty (do ko na ne po jed na nie) skła da nia przez na sze -
go Pa na an ty ty pów ofia ry za grzech i ofia ry ca ło pal nej z wer -
se tu 12. Ana li za wer se tu 12 z pew no ścią zwró ci ła na szą uwa gę
na pew ne pięk ne praw dy. Koń czy ona po le ce nia da ne Mo jże -
szo wi w od nie sie niu do oczysz cze nia Le wi tów. 

(62) Wer set 13 po da je po le ce nia da ne Mo jże szo wi do ty czą -
ce po świę ce nia Le wi tów. Skła da ją się one z dwóch czę ści: (1) by
Mo jżesz po sta wił ich przed Aaro nem i je go sy na mi; oraz (2) by
Mo jżesz ofia ro wał ich ja ko ofia rę ob ra ca nia przed Pa nem. Wy -
ra że nie sta nąć przed kimś ja ko oso bą urzę do wą, o któ re tu taj cho -
dzi, zna czy do pro wa dzić do te go, by słu żyć jej w urzę dzie (4 Moj.
16:9; 5 Moj. 10:8; Sędz. 20:28; 1 Sam. 16:22; 1 Król. 10:8; 12:6,8;
Przyp. 22:20; Jer. 35:19; Dan. 1:5,19; Obj. 7:9; 8:2). Za tem po le -
ce nie to na ka zu je tu taj Mo jże szo wi wpro wa dzić Le wi tów
na urząd ja ko sług Aaro na i je go sy nów. Ozna cza to oczy wi ście
po świę ce nie ich na słu żbę ka pła nom. Dru gie po le ce nie – by
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ofia ro wał ich ja ko ofia rę ob ra ca nia Pa nu lub przed Pa nem –
ozna cza po świę ce nie ich w ce lu sta łej słu żby dla Pa na, w cza -
sie któ rej ich zdol no ści mia ły być mak sy mal nie pod no szo ne
w słu żbie dla Pa na i ku Je go chwa le. Nie ma tu taj wzmian ki
o po le ce niu po sta wie nia ich przed zgro ma dze niem Izra ela
(4 Moj. 16:9), po nie waż na ile to do ty czy pra cy, ja ka mia ła być
dla nie go wy ko na na, za wie ra się ona w po zo sta łych dwóch
po le ce niach, a ta kże dla te go, że nie mie li oni być pod da ni zgro -
ma dze niu Izra ela, tak jak by li pod da ni Bo gu i ka pła nom. In ny -
mi sło wy, ich słu żba Izra elo wi po le ga ła na słu żbie Bo gu i ka pła -
nom i ja ko ta ka nie by ła nie za le żną słu żbą dla zgro ma dze nia.
Le wi ci sta li się w peł ni po świę co nym po ko le niem do pie ro
po po świę ce niu ich Pa nu i ka płań stwu Aaro no we mu. Do pie ro
wte dy Le wi ci w ty pie mie li pra wo wcho dzić do przy byt ku
i peł nić w nim słu żbę. W ten spo sób Le wi ci zo sta li odłą cze ni
od sy nów Izra ela, jak opi su ją to wer se ty 6-13, i we dług wer se -
tu 14 sta li się Le wi ta mi Pa na.

(63) Ty py wer se tu 13 za wie ra ją zna mien ne an ty ty py, któ re
obec nie roz wa ży my. Tak jak gdzie in dziej, w wer se cie 13 Aaron
re pre zen tu je na sze go Pa na ja ko Naj wy ższe go Ka pła na, a sy no -
wie Aaro na – Ko ściół ja ko pod ka pła nów; na to miast Mo jżesz,
jak w po zo sta łej czę ści te go roz dzia łu, przed sta wia tu taj na sze -
go Pa na ja ko Wy ko naw cę Je ho wy. Po sta wie nie przez Mo jże sza
Le wi tów przed Aaro nem i je go sy na mi jest więc ty pem na sze -
go Pa na ja ko Wy ko naw cy Je ho wy, wpro wa dza ją ce go na urząd
Le wi tów Wie ku Ewan ge lii ja ko urzę do wych sług Ka płań stwa
Wie ku Ewan ge lii – Gło wy i Cia ła. Ozna cza to, że ich urząd
miał słu żyć Ka płań stwu i że otrzy ma li oni ten urząd od Bo ga
przez wy ko naw cze dzia ła nia na sze go Pa na. Ich słu żba by ła
po ka za na (1) przez ró żne usłu gi Le wi tów Ger szo ni tów. Ja ko
Ger szo ni ci Wie ku Ewan ge lii mie li oni za tem słu żyć Je zu so wi
i Ko ścio ło wi: ja ko Lib ni ci mie li do pro wa dzać grzesz ni ków
do po ku ty i wia ry w ce lu uspra wie dli wie nia, a ja ko Szi me ici –
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pro wa dzić uspra wie dli wio nych da lej do po świę ce nia. Słu ży li
tym Ka płań stwu na dwa spo so by: zdo by wa li no wych Le wi tów,
a ta kże no wych Ka pła nów do kla sy Chry stu sa. Po sta wie nie ich
przed Je zu sem i Ko ścio łem wpro wa dza ło ich za tem na le wic ki
urząd Ger szo ni tów Wie ku Ewan ge lii, w któ rym by li do dys po -
zy cji Je zu sa i Ko ścio ła do tych dwóch ro dza jów słu żby, go to wi
do peł nie nia ta kiej słu żby i go to wi do re ago wa nia na we zwa -
nia Ka płań stwa do ta kiej słu żby.

(64) Słu żba Le wi tów Wie ku Ewan ge lii by ła też po ka za -
na (2) przez ró żne usłu gi Le wi tów Me ra ri tów Wie ku Ewan ge -
lii. Mie li oni słu żyć Je zu so wi i Ko ścio ło wi ja ko Mu szi ci – przez
wy da wa nie Bi blii i in nych re li gij nych ksią żek oraz re li gij nych
cza so pism i trak ta tów, a ta kże sto sow nych pu bli ka cji świec -
kich; oraz ja ko Ma chli ci – przez re da go wa nie i po pra wia nie ta -
kiej li te ra tu ry. Słu ży li tym Ka płań stwu na dwa spo so by, da jąc
do je go dys po zy cji sto sow ną li te ra tu rę, któ ra by ła od po wied -
nio wy dru ko wa na i zre da go wa na. Po sta wie nie ich przed Je -
zu sem i Ko ścio łem wpro wa dza ło ich za tem na le wic ki urząd
Me ra ri tów Wie ku Ewan ge lii, w któ rym by li do dys po zy cji Je -
zu sa i Ko ścio ła w tych dwóch ro dza jach słu żby, go to wi do peł -
nie nia tych dwóch ro dza jów słu żby i go to wi do re ago wa nia
na we zwa nia Je zu sa i Ko ścio ła do tych dwóch ro dza jów słu -
żby. Słu żba Le wi tów Wie ku Ewan ge lii by ła też po ka za na (3)
przez ró żne usłu gi Le wi tów Ke ha ty tów. Ja ko Ke ha ty ci Wie ku
Ewan ge lii mie li więc oni słu żyć Je zu so wi i Ko ścio ło wi po mo -
ca mi ję zy ko wy mi, eg ze ge tycz ny mi, hi sto rycz ny mi i sys te ma -
tycz ny mi. Słu ży li Ka płań stwu na czte ry spo so by, przy go to wu -
jąc dla nie go na uko we wy kła dy i dzie ła w czte rech
przed chwi lą wspo mnia nych ro dza jach. Po sta wie nie ich
przed Je zu sem i Ko ścio łem wpro wa dza ło ich za tem na le wic -
ki urząd Ke ha ty tów Wie ku Ewan ge lii, w któ rym by li do dys -
po zy cji Je zu sa i Ko ścio ła w tych czte rech ro dza jach słu żby, go -
to wi do peł nie nia tych czte rech ro dza jów słu żby i go to wi
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do re ago wa nia na we zwa nia Je zu sa i Ko ścio ła do tych czte rech
ro dza jów słu żby. Po sta wie nie Le wi tów przed Aaro nem i je go
sy na mi jest więc ty pem wpro wa dza nia na urząd Le wi tów
Wie ku Ewan ge lii, przed kla są Chry stu sa.

(65) Dzia ła nia, przez któ re to na stę po wa ło, by ły ró żno rod ne.
W przy pad ku pa sto rów, ewan ge li stów i mi sjo na rzy, ja ko Ger -
szo ni tów Wie ku Ewan ge lii, zwy kle przy bie ra ło to for mę ukoń -
cze nia przez nich stu diów teo lo gicz nych, wy bo ru i po wo ła nia
ich na pa sto rów, do słu żby ewan ge licz nej lub na po le mi syj ne,
wy świę ca nia (w nie któ rych de no mi na cjach) lub mia no wa nia
(w in nych) oraz przy dzie le nia im ich obo wiąz ków. Wszyst kie te
dzia ła nia sta wia ły ich przed na szym Pa nem i Ko ścio łem ja ko
Ger szo ni tów Lib ni tów i Szi me itów Wie ku Ewan ge lii, przy czym
Szi me ici pod le ga li do dat ko wym szcze gól nym po wo ła niom
i mia no wa niu do słu żby w pro wa dze niu lu dzi do po świę ce nia.
Mniej for mal ne by ło wpro wa dze nie na urząd kie row ni ków i na -
uczy cie li szkół nie dziel nych, świec kich ka zno dzie jów i ewan ge -
li stów oraz ka te che tów, co do ty czy uzna nia ich przez od po -
wied nie gre mia ja ko po sia da ją cych wła ści we przy go to wa nie
do pra cy, no mi no wa nie i wy bie ra nie ich na od no śne urzę dy
oraz two rze nie im wa run ków do ich peł nie nia. Nie mal cał ko wi -
ty brak for ma li zmu to wa rzy szył wpro wa dza niu na sta no wi ska,
zwy kle nie do strze ga ne przez lu dzi, gor li wych lu dzi świec kich,
któ rzy ze swej wła snej gor li wej ini cja ty wy wy ko ny wa li pra cę
Lib ni tów lub Szi me itów Wie ku Ewan ge lii. Nie zbyt for mal ne
by ło też wpro wa dza nie na urząd Me ra ri tów Wie ku Ewan ge lii.
By li oni jed nak uzna wa ni za wy kwa li fi ko wa nych (co od po wia -
da ukoń cze niu stu diów) do swych od po wied nich sta no wisk,
wy bie ra ni na te sta no wi ska (co od po wia da wy bo ro wi i po wo ła -
niu) i wpro wa dza ni na nie, jak mo żna to za uwa żyć na przy kła -
dzie do świad czeń od no śnych wy daw ców i ich asy sten tów oraz
re dak to rów li te rac kich i ich asy sten tów w spra wach wy daw -
nictw re li gij nych. W przy pad ku Ke ha ty tów Wie ku Ewan ge lii
przy go to wa nia bę dą ce od po wied ni kiem ukoń cze nia stu diów,
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wy bo ru, po wo ła nia i mia no wa nia zwy kle na le ża ły wy łącz nie
do Je zu sa, bez współ pra cy ludz kich po śred ni ków, po nie waż
pra ca Ke ha ty tów by ła in dy wi du al na, w od ró żnie niu od pra cy
pro wa dzo nej przez or ga ni za cje (Ke ha ty ci trans por to wa li sprzę -
ty i na czy nia przy byt ku na ra mio nach, nie na wo zach).

(66) Ostat nim ak tem po świę ce nia Le wi tów jest ofia ro wa nie
ich przez Mo jże sza ja ko ofia ry ob ra ca nia. Akt ten od da wał ich
Bo gu na sta łą słu żbę, w któ rej mie li pod no sić i utrzy my wać
w tym sta nie swe naj lep sze zdol no ści i za le ty. Jest to ty pem te -
go, jak nasz Pan od da wał Le wi tów Wie ku Ewan ge lii Bo gu ja -
ko Je go wła snych Le wi tów, by sta le Mu słu ży li, jak wska zu je
na to ostat nie zda nie wer se tu 14: „i bę dą mo imi Le wi ci”. Le wi -
ci Wie ku Ewan ge lii zo sta li więc po świę ce ni Bo gu – nie po to, by
tak jak Ka pła ni skła dać ofia ry, lecz by słu żyć Bo gu przez słu żbę
praw dzi wym Ka pła nom oraz no mi nal ne mu lu do wi Bo że mu.
Ta czyn ność na sze go Pa na by ła dla nas nie wi docz na i zo sta ła
do ko na na na Le wi tach przez na sze go Pa na bez po śred nio
przed Bo giem. Do wia dy wa li śmy się o tym nie za po mo cą wzro -
ku, lecz przez zro zu mie nie na ten te mat Sło wa Bo że go oraz
przez do strze ga nie póź niej szych dzia łań Le wi tów, ozna cza ją -
cych ta kie po świę ce nie. Ty picz na ofia ra ob ra ca nia ozna cza też,
że tak dłu go, jak dłu go Le wi ci Wie ku Ewan ge lii po zo sta wa li ta -
ki mi, w swych naj wy ższych i naj lep szych zdol no ściach i za le -
tach mie li być uży wa ni w słu żbie Pa na. Ozna cza to, że mie li
w ten spo sób słu żyć aż do ich śmier ci – ja ko lu dzi lub ja ko Le -
wi tów, gdy przez po świę ce nie ofia ro wa li się i tym sa mym by -
li awan so wa ni do sta nu ka płań skie go, co do ty czy ło wszyst kich
Le wi tów, któ rzy oka zy wa li się pod ka żdym wzglę dem wier ni
i co spra wia ło, że prze sta wa li być Le wi ta mi, w wy ni ku cze go
umie ra li ja ko Le wi ci. Ob ra ca nie ich ozna cza, że nie po win ni się
co fać i że nie są po świę ce ni tyl ko na chwi lę, po czym mo gą mieć
pra wo po rzu ce nia słu żby. Mia ła ona trwać aż do ich śmier ci ja -
ko lu dzi lub ja ko Le wi tów, przez sta nie się Ka pła na mi. Ka żdy
Le wi ta Wie ku Ewan ge lii, któ ry po wra cał do Obo zu przez od -
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rzu ce nie po ku ty i wia ry, po wa żnie gwał cił swe po świę ce nie
ja ko Le wi ta. Wer set 14 po da je nam je dy nie stresz cze nie wer se -
tów 5-13: „Tak od dzie lisz Le wi tów od sy nów Izra el skich; i bę -
dą mo imi Le wi ci”. Po nie waż zo sta ło to wy star cza ją co wy ja -
śnio ne, nie wy ma ga żad nych dal szych ko men ta rzy.

(67) Jak do tąd roz wa ży li śmy w tym roz dzia le 4 Moj. 8:5-14.
Jak mo żna za uwa żyć, wer se ty te są po le ce nia mi po da ją cy mi in -
struk cje, co na le ży uczy nić przy oczysz cza niu i po świę ca niu Le -
wi tów. Po zo sta ła część roz dzia łu, z wy jąt kiem wer se tu 15, skła -
da się głów nie z wy ja śnień i ko men ta rzy na te mat oczysz cze -
nia, po świę ce nia i słu żby Le wi tów. An ty ty py tych ko men ta rzy
nie mal w ca ło ści zo sta ły po da ne po wy żej, w trak cie oma wia nia
po le ceń, któ rych wy ko na nia te ko men ta rze do ty czą. Na sze roz -
wa ża nia dru giej czę ści te go roz dzia łu nie bę dą tak dłu gie jak
czę ści pierw szej. Jest jed nak du żo kwe stii do ty czą cych an ty ty -
picz nych wy ja śnień w wer se tach 16-26, któ re wy ma ga ją ko -
men ta rza. Wła śnie ni mi się te raz zaj mie my.

(68) Kil ka in te re su ją cych spraw znaj du je się w wer se cie 15.
Je go pierw sze zda nie do wo dzi, że ty picz ni Le wi ci mo gli słu żyć
w przy byt ku do pie ro po za koń cze niu się ich po świę ce nia. Do -
ty czy to ta kże an ty ty pu. Uspra wie dli wie ni z wia ry mu sie li
cze kać na po sta wie nie ich przed Ka pła na mi i ob ra ca nie
przed Pa nem przez Je zu sa, za nim mo gli roz po cząć swe dzie -
ło pro wa dze nia lu dzi do uspra wie dli wie nia i po świę ce nia oraz
dzia łal ność ja ko wy daw cy i re dak to rzy, a ta kże au to rzy po mo -
cy ję zy ko wych, eg ze ge tycz nych, hi sto rycz nych i sys te ma tycz -
nych, dla Ka pła nów i no mi nal ne go lu du Bo że go Wie ku Ewan -
ge lii. Jest to po ka za ne w pierw szym zda niu wer se tu 15: „Po tem
[po ich po świę ce niu] Le wi ci wej dą, aby peł nić słu żbę w na mio -
cie zgro ma dze nia”. Na pierw szy rzut oka dru gie i trze cie zda -
nie te go wer se tu mo gą wy da wać się po wtó rze niem stresz cze -
nia wer se tów 5-14, po da ne go w wer se cie 14. By ło by to jed nak
zby tecz ne po po da niu te go sa me go stresz cze nia, ina czej sfor -
mu ło wa ne go, w wer se cie 14. Nie pa so wa ło by też ono po po le -
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ce niu za war tym w pierw szym zda niu wer se tu 15. Po roz wa że -
niu an ty ty pów roz po czy na ją cych się wraz z an ty ty pem te go
pierw sze go zda nia je ste śmy tym bar dziej skłon ni przy jąć myśl,
że oczysz cze nie i ob ra ca nie po ka za ne w wer se cie 15 na stę pu -
je po roz po czę ciu przez od no śnych Le wi tów ich słu żby Wie -
ku Ewan ge lii. In ny mi sło wy, ro zu mie my, że oczysz cze nie i ob -
ra ca nie z wer se tu 15 jest ty pem oczysz cza nia i ob ra ca nia na stę -
pu ją ce go po po świę ce niu Le wi tów Wie ku Ewan ge lii i to wa rzy -
szą ce go ich póź niej szej słu żbie, aż do jej koń ca. Przyj rzyj my się
te mu bli żej.

(69) Nie po win ni śmy ro zu mieć, że oczysz cze nie Le wi tów
Wie ku Ewan ge lii, któ re po prze dza ło ich po świę ce nie, jest peł -
nym oczysz cze niem w zna cze niu uczy nie nia ich rze czy wi ście
do sko na ły mi i bez ska zy. Je śli nie jest tak w przy pad ku oczysz -
cze nia Ka pła nów Wie ku Ewan ge lii (1 Ja na 1:8), z pew no ścią nie
mo że to być praw dą w od nie sie niu do Le wi tów Wie ku Ewan -
ge lii. Je śli cho dzi o to oczysz cze nie w od nie sie niu do uspra wie -
dli wie nia, by ło ono po czy ta ną do sko na ło ścią; a je śli cho dzi
o nie w od nie sie niu do ich rze czy wi ste go sta nu, wy zwa la ło ich
ono spod pa no wa nia grze chu, któ ry od tej po ry mo gli zwy cię -
żać, od no sząc jed nak w tej wal ce więk sze lub mniej sze ra ny. In -
ny mi sło wy, w dal szym cią gu w mniej szym lub więk szym stop -
niu by li oni ska że ni grze chem, cho ciaż nie był on już ich pa nem.
Czę sto po peł nia li więc grze chy sła bo ści i igno ran cji, a cza sa mi
grze chy mie sza ne – grze chy, któ rym to wa rzy szy ła czę ścio wa
sa mo wo la, wraz z igno ran cją i sła bo ścią. Ogól nie mó wiąc,
w więk szym stop niu niż Ka pła ni Wie ku Ewan ge lii po sia da li
więc oni nie czy stość cia ła i du cha (2 Kor. 7:1), z któ rej mu sie li
się oczysz czać. W oczysz cza niu tym nasz Pan wspo ma gał ich
ka żde go dnia, za le żnie od po trze by. Czy niąc to, przez ca łe ich
uspra wie dli wie nie wy peł niał po le ce nie wer se tu 15, by ich
oczysz czać. Na pew no za uwa ży li śmy to u in nych i do świad czy -
li śmy te go sa mi. Gdy spoj rzy my wstecz na na sze do świad cze -
nia zwią za ne z uspra wie dli wie niem, z pew no ścią przy po mni -
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my so bie wie le bo jów, ja kie to czy li śmy z grze chem, oraz wier -
ną po moc na sze go Pa na przez Sło wo Bo że i opatrz ność. Wy peł -
nia jąc tę część Swe go po le ce nia, po da ne go w dru gim zda niu
wer se tu 15, nasz Pan oka zy wał nam wie le uprzej mo ści, mi ło -
sier dzia, nie skwa pli wo ści, wy ro zu mia ło ści, cier pli wo ści i mi ło -
ści, po ma ga jąc nam od zwy cię stwa do zwy cię stwa i pod no -
sząc nas po ko lej nych po ra żkach, za wsze za chę ca jąc, pod trzy -
mu jąc, po cie sza jąc, ostrze ga jąc, ko ry gu jąc lub pod no sząc nas,
za le żnie od na szych in dy wi du al nych po trzeb. Gdy by nie ta Je -
go ła ska wa słu żba, ze szli by śmy na złą dro gę i ni gdy nie do tar -
li by śmy do po świę ce nia, do któ re go On nas jed nak do pro wa -
dzał przez Swe od po wied nie dzia ła nia. Dzię ki niech bę dą Bo -
gu, któ ry tak ła ska wie za pla no wał ta ką słu żbę, oraz Chry stu so -
wi, któ ry tak wier nie wy peł nia ją dla na szej ko rzy ści.

(70) Po le ce nie ofia ro wa nia Le wi tów ja ko ofia ry ob ra ca nia
(w.15), po da ne do wy ko na nia po ich po świę ce niu, ozna cza ło,
że Mo jżesz miał sta le za pew niać im spo sob no ści słu żby, za -
chę ca jąc ich i wpły wa jąc na nich, by wier nie z nich ko rzy sta li;
w prze ciw nym ra zie wie le ra zy z pew no ścią za nie cha li by słu -
żby. W an ty ty pie ozna cza to, że gdy uspra wie dli wie ni z wia ry
sta li się już Ger szo ni ta mi peł nią cy mi słu żbę, Pan Je zus otrzy mał
po le ce nie za pew nia nia im spo sob no ści do pro wa dza nia lu dzi
do uspra wie dli wie nia i po świę ce nia, co czy nił On w ta kim za -
kre sie, ja ki uza sad nia ła ich wier ność oraz po trze ba. Po dob nie,
gdy uspra wie dli wie ni z wia ry sta li się już peł nią cy mi słu żbę
Me ra ri ta mi, nasz Pan Je zus otrzy mał po le ce nie za pew nia nia
im spo sob no ści an ga żo wa nia się w dzie le wy da wa nia i re da go -
wa nia Bi blii, in nych re li gij nych ksią żek, cza so pism i trak ta tów
oraz od po wied nich ksią żek świec kich, co czy nił On tak czę sto,
jak wy ma ga ły te go ich wier ność i wa run ki. Ozna cza to ta kże,
że gdy uspra wie dli wie ni z wia ry sta li się już peł nią cy mi słu żbę
Ke ha ty ta mi, nasz Pan Je zus otrzy mał po le ce nie za pew nia nia im
spo sob no ści pi sa nia ję zy ko wych, eg ze ge tycz nych, hi sto rycz -
nych i sys te ma tycz nych ksią żek, cza so pism i trak ta tów, co czy -
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nił On w ta kiej mie rze, ja ka wy ni ka ła z ich gor li wo ści i od po -
wied nie go po py tu na ich dzie ła. Lecz to nie wszyst ko: za chę cał
On ich do kon ty nu owa nia ich dzie ła wśród prze szkód, ja kie sta -
wa ły na ich dro dze. Do kła dał sta rań, by mie li do dys po zy cji
wszel kie nie zbęd ne po mo ce do słu żby. Pan nie czy nił te go tyl -
ko przez pe wien czas, a na stęp nie za prze sta wał, zmę czo ny.
Kon ty nu ował to aż do koń ca, co za wie ra się w sło wie ob ra cał. Co
wię cej, po ma gał im w utrzy my wa niu ich naj wy ższych zdol no -
ści w pod nio słym sta nie w słu żbie dla Bo ga, co ta kże za wie ra się
w ob ra ca niu. Wi dzie li śmy to już w Je go po stę po wa niu z Le wi -
ta mi Wie ku Ewan ge lii. Gdy sa mi by li śmy ta ki mi, oso bi ście do -
świad cza li śmy te go w tej gru pie le wic kiej, do któ rej na le że li -
śmy. Je zus nie tyl ko otrzy mał więc po le ce nie ob ra ca nia Le wi -
tów Wie ku Ewan ge lii przed Pa nem po ich po świę ce niu, lecz ta -
kże wier nie je wy peł niał.

(71) Oto tłu ma cze nie wer se tu 16 w prze kła dzie Ro ther ha -
ma, opar tym na lep szej wer sji he braj skie go tek stu od tej, któ ra
zo sta ła uży ta za pod sta wę do tłu ma cze nia Prze kła du Au to ry -
zo wa ne go: „Gdyż od da ni, od da ni są oni mi spo śród sy nów
Izra ela za miast ka żde go pier wo rod ne go, któ re go ro dzi mat ka;
z sy nów Izra ela wzią łem ich so bie”. W ty pie pier wo rod ni sta -
no wi li jed ną gru pę osób, a po ko le nie Le wie go, z wy jąt kiem je -
go pier wo rod nych, sta no wi ło in ną gru pę. W an ty ty pie jed nak
pier wo rod ni i an ty ty picz ne po ko le nie Le wie go (obej mu ją ce
za rów no Ka pła nów, jak i Le wi tów) to te sa me oso by. Dwie
gru py osób w ty pie zo sta ły uży te nie po to, by po ka zać dwie
gru py osób, lecz jed ną gru pę osób po sia da ją cą dwie re la cje. Ja -
ko pier wo rod ni zwra ca ją na szą uwa gę na swe wy ższe sta no wi -
sko od tych uro dzo nych póź niej, na to miast an ty ty picz ny Le wi
pod kre śla ich urząd re li gij ny (Ka pła nów i Le wi tów). In ne urzę -
dy no wych stwo rzeń z Wie ku Ewan ge lii po ka za ne są w in -
nych okre śle niach, ta kich jak na ród wy bra ny, na ród świę ty,
szcze gól ny lud itp. Z punk tu wi dze nia związ ku z ob ra zem
skoń czo nym, pier wo rod ni Wie ku Ewan ge lii mo gą być po dzie -
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le ni na dwa ro dza je: (1) tym cza so wych i (2) osta tecz nych. Tym -
cza so wy mi pier wo rod ny mi są wszy scy uspra wie dli wie ni
i wszyst kie no we stwo rze nia (ci dru dzy są ta ki mi aż do uczy -
nie nia ich po wo ła nia i wy bo ru pew nym, tj. aż do śmier ci wier -
nych). Ozna cza to, że na le żą oni do pier wo rod nych wa run ko -
wo, po nie waż je śli cho dzi o ob raz skoń czo ny, ci uspra wie dli -
wie ni z wia ry, któ rzy nie po świę ca ją się, w skoń czo nym ob ra -
zie prze sta ją być Le wi ta mi; na to miast te no we stwo rze nia, któ -
re nie od no szą zwy cię stwa, w skoń czo nym ob ra zie prze sta ją
być Ka pła na mi. Praw dzi wi pier wo rod ni w skoń czo nym ob ra -
zie wy ła nia ją się pod ko niec Wie ku z no wych stwo rzeń: tych
utra cju szy ko ron, któ rzy po oczysz cze niu po zo sta ją wier ni ja -
ko an ty ty picz ni Le wi ci, oraz tych za cho wu ją cych ko ro ny, któ -
rzy po zo sta ją wier ni ja ko an ty ty picz ni Ka pła ni. Mło do cia ni
God ni na le żą więc obec nie do pier wo rod nych tym cza so wych,
któ ry mi też wraz ze Sta ro żyt ny mi God ny mi bę dą w cza sie na -
stęp ne go Wie ku. Jed nak w skoń czo nym ob ra zie te kla sy, ja ko
osta tecz ni zwy cięz cy, bę dą na le żeć do osta tecz nych Le wi tów
i pier wo rod nych. Na le ży pa mię tać o po wy ższych roz ró żnie -
niach, by móc zro zu mieć, w ja ki spo sób Le wi ci Wie ku Ewan ge -
lii – uspra wie dli wie ni z wia ry – mo gli na le żeć do pier wo rod -
nych. Są oni pier wo rod ny mi tym cza so wy mi, nie osta tecz ny mi.

(72) Wy ra że nie „od da ni, od da ni” jest he bra izmem, po dob -
nym do „świąt ni cy naj święt szej”. Ma ono na ce lu pod kre śle nie
naj wy ższe go stop nia od da nia. Prze kład A.V. po praw nie od da je
ten sens wy ra że niem „cał ko wi cie od da ni”, po nie waż ozna cza
ono od da ni w naj wy ższym, naj peł niej szym zna cze niu te go sło wa. Wy -
bór Le wi tów w za mian za pier wo rod nych opi sa ny jest w 4 Moj.
3:40-51, co wy ja śni li śmy w trak cie oma wia nia te go frag men tu
w roz dzia le II. Jak mo żna za uwa żyć, prze kład Ro ther ha ma nie -
któ rych czę ści te go wer se tu bar dzo ró żni się od prze kła du A.V.
Ro ther ham trzy ma się lep szej wer sji ory gi na łu niż prze kład A.V.
Dr Gins berg, któ ry do star czył nam naj lep sze wy da nie he braj skie -
go Sta re go Te sta men tu, przed sta wia wer sję przy ję tą przez Ro -
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ther ha ma ja ko pra wi dło wą, na to miast ta przy ję ta przez A.V. jest
trud na do zro zu mie nia w he braj skim. Do słow ne tłu ma cze nie
po praw nej wer sji po da wa nej przez Ro ther ha ma w je go uwa gach
jest na stę pu ją ce: „W za mian za ka żde go pier wo rod ne go otwie -
ra ją ce go ma ci cę”. Je go tłu ma cze nie uży te w tek ście po wy żej jest
mniej bez po śred nie, choć do brze od da je sens [Au tor ma na my -
śli tłu ma cze nie Ro ther ha ma, któ ry w tek ście wła ści wym to zda -
nie z w. 16 od dał na stę pu ją co: „W za mian za ka żde go pier wo rod -
ne go, któ re go ro dzi mat ka” – przy pis tł.].

(73) Wer set ten z na ci skiem uczy o cha rak te rze Le wi tów, ja -
ko od da nych wy łącz nie Bo gu. Na cisk ten po ka za ny jest nie
tyl ko przez wy ra że nie „od da ni, od da ni”, lecz ta kże przez dwu -
krot ne stwier dze nie, że zo sta li oni wzię ci z resz ty Izra ela oraz
dwu krot ne stwier dze nie, że na le że li do Bo ga. Pod kre śle nie tej
my śli wy ni ka też z fak tu, że ja ko wła sność Bo ga zo sta li wzię ci
za miast pier wo rod nych. To pod kre śle nie uwy pu kla zna cze nie
an ty ty picz ne go po ko le nia Le wie go – Ka pła nów i Le wi tów Wie -
ku Ewan ge lii. Na le żą oni do Bo ga w szcze gól nym zna cze niu –
Ka pła ni Wie ku Ewan ge lii ja ko ofiar ni cy do ko nu ją cy po jed na -
nia mię dzy Bo giem i ludź mi, a Le wi ci Wie ku Ewan ge lii ja ko słu -
dzy udzie la ją cy nie zbęd nej po mo cy lu dziom (ja ko ich na uczy -
cie le re li gij ni) oraz Ka pła nom (do pro wa dza jąc lu dzi do uspra -
wie dli wie nia i po świę ce nia, ja ko wy kła dow cy oraz ja ko au to -
rzy na uko wych dzieł ję zy ko wych, eg ze ge tycz nych, hi sto rycz -
nych i sys te ma tycz nych, a ta kże ja ko ich re dak to rzy i wy daw -
cy, w tym ta kże i Bi blii). Pod kre śle nie to nie wąt pli wie ma być
peł ną po wa gi lek cją i na po mnie niem dla Ka pła nów i Le wi tów
Wie ku Ewan ge lii, by pa mię ta li o ce lu swe go po wo ła nia
do swych od po wied nich urzę dów oraz by sta ran nie i wier nie
je wy peł nia li, ja ko lu dzie, któ rzy nie na le żą do sie bie, lecz
do Bo ga (1 Kor. 6:20; 7:23). Tak więc nie wier ność w tym dzie le
by ła nie wier no ścią wo bec Bo ga, któ ry żą dał peł ne go roz li cze -
nia; na to miast wier ność w tym dzie le by ła wier no ścią Bo gu, któ -
ry udzie lał za to peł nej na gro dy. Wier ność Le wi tów Wie ku
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Ewan ge lii w tym dzie le awan so wa ła ich do Ka płań stwa, a gdy
nie by ło już ono do stęp ne – do kla sy Mło do cia nych God nych,
na to miast nie wier ność w tym dzie le koń czy ła się prze nie sie -
niem ich do Obo zu. Wier ność ze stro ny Ka pła nów awan so wa -
ła do Kró le stwa, czę ścio wa nie wier ność – koń czy ła się utra tą ko -
ro ny, a cał ko wi ta nie wier ność – utra tą ży cia na za wsze.

(74) Wer set 17 wy ja śnia, w ja ki spo sób pier wo rod ni sta li się
wła sno ścią Pa na. Mia ło to zwią zek z Pas chą w Egip cie (2 Moj.
12:3-13,21-23,29,30). Wszę dzie tam, gdzie na nad pro żach
i odrzwiach po kro pio na by ła krew ba ran ka, pier wo rod ny z lu -
dzi i zwie rząt po zo sta wał przy ży ciu. Wszę dzie tam, gdzie
na nad pro żach i odrzwiach nie by ło po kro pio nej krwi ba ran ka,
pier wo rod ny z lu dzi i zwie rząt umie rał. Ma jąc po kro pio ne nad -
pro ża i odrzwia, Izra eli ci zo sta li oszczę dze ni w cza sie nisz cze -
nia, dzię ki cze mu ich pier wo rod ni z lu dzi i zwie rząt zo sta li za -
cho wa ni od śmier ci. Po nie waż Egip cja nie nie mie li na swych
nad pro żach i odrzwiach po kro pio nej krwi ba ran ka, ich pier wo -
rod ni z lu dzi i zwie rząt zo sta li znisz cze ni śmier cią. Ka żdy izra -
el ski dom re pre zen tu je dom Bo ży w je go aspek cie tym cza so -
wym i oży wio nym. Drzwi re pre zen tu ją Chry stu sa, odrzwia –
Bo ską Spra wie dli wość, a nad pro ża – tych, któ rym za słu ga jest
przy pi sy wa na tym cza so wo i w spo sób oży wio ny. Ba ra nek
przed sta wia czło wie czeń stwo na sze go Pa na (Ja na 1:29; 1 Kor.
5:7,8), a je go krew – Je go pra wo do ży cia i Je go pra wa ży cio we.
Kro pie nie krwią przed sta wia: (1) przy pi sy wa nie Bo skiej spra -
wie dli wo ści przez Chry stu sa Je go pra wa do ży cia i praw ży cio -
wych za wie rzą cych oraz (2) przy pi sy wa nie ich przez Bo ga wie -
rzą cym. Tak jak Izra eli ci po zo sta ją cy w do mach, a więc
i pod ochro ną krwi, zo sta li po mi nię ci, tak ci po zo sta ją cy w cza -
sie Wie ku Ewan ge lii w do mu Bo żym, a więc i pod ochro ną
krwi Chry stu sa, uni ka ją wtó rej śmier ci. Ob raz ten jest oczy wi -
ście tym cza so wy dla tym cza so wych pier wo rod nych z kla sy
uspra wie dli wio nej. Ci, któ rzy sta ją się osta tecz ny mi pier wo -
rod ny mi są oczy wi ście praw dzi wie za gro że ni i praw dzi wie
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wy zwa la ni, na to miast tym cza so wo pier wo rod ni z uspra wie -
dli wio nych w przy pad ku utra ty swe go tym cza so we go sta no wi -
ska od pa da ją do tych uro dzo nych póź niej. Pier wo rod ni z lu dzi
w skoń czo nym ob ra zie przed sta wia ją no we stwo rze nia, a pier -
wo rod ni ze zwie rząt – ich czło wie czeń stwo. Pier wo rod ni z lu -
dzi Izra ela w skoń czo nym ob ra zie re pre zen tu ją więc no we
stwo rze nia, osta tecz nie ja ko Ma lucz kie Stad ko i Wiel ką Kom pa -
nię, na to miast pier wo rod ni ze zwie rząt Izra ela w skoń czo nym
ob ra zie re pre zen tu ją ich czło wie czeń stwo. Pier wo rod ni z lu dzi
Egip tu w skoń czo nym ob ra zie przed sta wia ją no we stwo rze nia
z kla sy wtó rej śmier ci, na to miast pier wo rod ni ze zwie rząt Egip -
tu re pre zen tu ją ich czło wie czeń stwo. Jak za uwa ża my, pier wo -
rod ni zo sta li oca le ni przez krew. Bę dąc ty pem ce ny oku pu,
krew ta ty picz nie ku pi ła ich dla Bo ga, któ ry za cho wał ich przez
to, że po zo sta wa li w do mu Bo żym. W ten spo sób Bóg stał się ich
wła ści cie lem, i to w dniu znisz cze nia przez Bo ga pier wo rod -
nych Egip tu, gdy odłą czał dla sie bie pier wo rod nych Izra ela. Ta -
ka jest myśl wer se tu 17. Sko ro pier wo rod ni na le że li do Bo ga,
a On wy mie nił ich na po ko le nie Le wie go, po ko le nie to sta ło się
oczy wi ście Je go wła sno ścią, tak jak uczą o tym wer se ty 16-18.

(75) Po zo sta wia jąc wer se ty 16-18 ja ko w spo sób wy star cza -
ją cy omó wio ne po wy żej, po dej mu je my obec nie roz wa że nie
wer se tu 19. Jest w nim wie le spraw wy ma ga ją cych wy ja śnie nia
w ty pie i an ty ty pie. Jak po da no na mar gi ne sie, do słow ne tłu ma -
cze nie pierw sze go zda nia brzmi: „I da łem Le wi tów, da łem
Aaro no wi i sy nom je go”. Wy tłusz czo ne w kur sy wie sło wo da -
łem ma na ce lu pod kre śle nie w peł ni udzie lo ne go da ru. W ty -
pie Le wi ci zo sta li cał ko wi cie od da ni Aaro no wi i je go sy nom
do roz bie ra nia, sta wia nia i prze no sze nia przy byt ku oraz je go
sprzę tów, a ta kże do ucze nia lu dzi o ich obo wiąz kach i przy wi -
le jach w związ ku z przy byt kiem i je go słu żbą. W an ty ty pie Le -
wi ci Wie ku Ewan ge lii nie tyl ko słu ży li lu dziom po mo cą w ich
re la cji wo bec Chry stu sa i Ko ścio ła oraz słu żby z ni mi zwią za nej,
lecz szcze gól nie słu ży li Je zu so wi i Ko ścio ło wi, pro wa dząc lu dzi

551Oczyszczenie, poświęcenie i służba Lewitów Wieku Ewangelii



do uspra wie dli wie nia i po świę ce nia sło wem mó wio nym i pi sa -
nym, ja ko au to rzy na uko wych dzieł ję zy ko wych, eg ze ge tycz -
nych, hi sto rycz nych i sys te ma tycz nych, a ta kże ja ko re dak to rzy
i wy daw cy tych pism. Ta pra ca by ła dla nich wa żniej sza niż na -
ucza nie lu dzi, cho ciaż jed na i dru ga sta no wi ła ich słu żbę. Ta
dwo ja kie go ro dza ju słu żba w do słow nym tłu ma cze niu z he -
braj skie go zwa na jest cię żką słu żbą, i nie wąt pli wie ta ką by ła.
Wer set ten przede wszyst kim mó wi o Le wi tach ja ko od da nych,
od da nych Aaro no wi, a na stęp nie je go sy nom. Ozna cza to, że
przede wszyst kim na le że li oni do Aaro na ja ko naj wy ższe go
ka pła na, a dru go rzęd nie – do je go sy nów ja ko pod ka pła nów,
w ce lu udzie la nia im po mo cy. W an ty ty pie uspra wie dli wie ni
z wia ry ja ko Le wi ci są więc przede wszyst kim cał ko wi cie od da -
ni na sze mu Pa nu Je zu so wi ja ko Naj wy ższe mu Ka pła no wi,
a dru go rzęd nie – Je go Pod ka pła nom. Po ma ga ją więc oni na sze -
mu Pa nu w wy ko ny wa niu Je go urzę du Naj wy ższe go Ka pła na.
Ła two mo że my zro zu mieć, jak te go do ko nu ją. Ger szo ni ci słu -
żą bo wiem in te re som Je go dzie ła przez słu że nie Mu w do pro -
wa dza niu lu dzi przez po ku tę i wia rę do uspra wie dli wie nia
i po świę ce nia; czy niąc to, po ma ga ją Mu w zdo by wa niu no -
wych Le wi tów i Ka pła nów Wie ku Ewan ge lii. Ke ha ty ci oczy wi -
ście po ma ga ją Mu po przez swe pi sma, udzie la jąc an ty ty picz ne -
mu Obo zo wi nie zbęd nych in for ma cji, by ustrzec ich przed błę -
dem i, ogól nie mó wiąc, uczy nić bar dziej wie rzą cy mi w ogól ne
praw dy chrze ści jań stwa. Z pew no ścią po ma ga ją Mu oni, udzie -
la jąc Pod ka pła nom na uko wych pism, któ re do star cza ją im po -
mo cy, czy niąc ich bar dziej od da ny mi do dys po zy cji na sze go Pa -
na, by słu żyć Mu na ró żne spo so by. Po dob nie Me ra ri ci, dzia ła -
ją cy ja ko wy daw cy i re dak to rzy Bi blii oraz pism Ger szo ni tów,
po moc nych dla uspra wie dli wie nia i po świę ce nia, oraz pism
Ke ha ty tów, po moc nych w za kre sie te ma tów ję zy ko wych, eg -
ze ge tycz nych, hi sto rycz nych i sys te ma tycz nych – współ dzia ła -
li z na szym Pa nem w udzie la niu po mo cy za rów no lu dziom, jak
i Pod ka pła nom. W tych wszyst kich spra wach ci Le wi ci Wie ku
Ewan ge lii współ dzia ła li z na szym Pa nem w re ali za cji po wy -
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ższych za ry sów Je go dzie ła ja ko Naj wy ższe go Ka pła na w sto -
sun ku do Pod ka pła nów i lu dzi.

(76) Obec nie za sta no wi my się nad tym, jak po ma ga li oni
Pod ka pła nom, ja ko cał ko wi cie im od da ni. Ger szo ni ci czy ni li
to na kil ka spo so bów. Jak pa mię ta my, Ko ściół otrzy mał po le ce -
nie gło sze nia po ku ty i od pusz cza nia grze chów przez ca ły Wiek
Ewan ge lii (Mar. 16:15,16; Łuk. 24:47; Ja na 16:8-11; 20:22,23;
Dz.Ap. 13:38; Iz. 61:1,2). By ło ono czę ścią je go szcze gól nej mi -
sji aż do Żni wa, kie dy to je go uwa ga zo sta ła zwró co na na żę -
cie, ja ko je go szcze gól ne za da nie. Dla te go po cząw szy od dnia
Pięć dzie siąt ni cy kla sa Elia sza przez ca ły Wiek sta ra ła się przy -
pro wa dzać grzesz ni ków do Bo ga (Mal. 4:6). Ma jąc to na uwa -
dze, je ste śmy przy go to wa ni, by zro zu mieć, w ja ki spo sób an ty -
ty picz ni Ger szo ni ci Lib ni ci, któ rych dzie łem by ło do pro wa dza -
nie lu dzi przez po ku tę i wia rę do uspra wie dli wie nia, po ma ga -
li Ko ścio ło wi w zdo by wa niu tych, któ rzy mo gli stać się kan dy -
da ta mi do po świę ce nia. W ten spo sób po ma ga li oni bo wiem
wier ne mu Ko ścio ło wi w pierw szej czę ści dzie ła wy bie ra nia
z na ro dów lu du dla Je go imie nia (Dz.Ap. 15:14). Pierw szym
eta pem te go za da nia by ło oczy wi ście do pro wa dza nie lu dzi
do uspra wie dli wie nia, a dru gim – do po świę ce nia. W dru gą
część te go za da nia mu siał ta kże an ga żo wać się wier ny Ko ściół,
jak mo że my to za uwa żyć na pod sta wie we zwa nia św. Paw ła
w Rzym. 12:1. Gdy an ty ty picz ni Ger szo ni ci Szi me ici wpły wa li
na lu dzi kie ru jąc ich do po świę ce nia, na tu ral nie po ma ga li Ko -
ścio ło wi w zdo by wa niu pew nych jed no stek do wy so kie go po -
wo ła nia. Wy peł nia jąc swe od po wied nie za da nia, Lib ni ci i Szi -
me ici słu ży li za tem Pod ka pła nom. 

(77) Ke ha ty ci Wie ku Ewan ge lii po ma ga li jed nak Ko ścio ło wi
bar dziej niż Ger szo ni ci i Me ra ri ci. Jest to po ka za ne w bli ższym
po kre wień stwie ty picz nych Ke ha ty tów w sto sun ku do ty picz -
nych pod ka pła nów oraz w ich pra cy no sze nia sprzę tów i na czyń,
naj święt szych rze czy przy byt ku. Słu żąc ja ko an ty ty picz ni Ke ha -
ty ci, po ma ga li wszyst kim Pod ka pła nom, a szcze gól nie tym
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z nich, któ rzy by li szcze gól ny mi rzecz ni ka mi Pa na. Wszy scy z ła -
two ścią przy po mi na my so bie, ile po mo cy uzy ska li śmy, szcze gól -
nie od an ty ty picz nych Ke ha ty tów Am ra mi tów, któ rych pra ca po -
le ga ła na do star cza niu Ka pła nom po mo cy w spra wach ję zy ko -
wych. Zwra ca jąc w swych re cen zjach kry tycz nych tek stów grec -
kich i he braj skich na szą uwa gę na ró żne wer sje, in ter po la cje itp.,
ja ko an ty ty picz ni Am ra mi ci Ger szo mi ci, po ma ga li nam w roz -
wią za niu nie jed nej trud no ści zwią za nej z wła ści wą wer sją ory -
gi na łu. Na przy kład ja kże wie lu z nas dzię ki ich po mo cy do strze -
gło błąd do wo du przed sta wia ne go przez or to dok sów na po -
twier dze nie wy zna nio wej trój cy, opar te go na 1 Ja na 5:7. Dzię ki
ba da niom an ty ty picz nych Am ra mi tów Ger szo mi tów, ta kich jak
dok to rzy Ti schen dorf, We st cott, Hort, We iss itp., do wie dzie li śmy
się, że od no śne sło wa są in ter po la cją. Wy żej wspo mnia ni w za -
kre sie No we go Te sta men tu, a dr Gins berg w za kre sie Sta re go Te -
sta men tu wie lo krot nie po da wa li nam lep sze wer sje ory gi na łu,
któ re po zwa la ły wy raź nie zro zu mieć bi blij ność pew nych za ry -
sów praw dy, za ciem nio nych błęd ny mi wer sja mi, na któ rych
opie ra ją się nie któ re z na szych tłu ma czeń.

(78) Bar dzo po ma ga li nam też an ty ty picz ni Am ra mi ci Elie -
ze ry ci, co czy ni li swy mi ana li za mi i po mo ca mi w za kre sie słów.
Licz ne są po mo ce, ja kie w ten spo sób uzy ska li śmy z ró żnych
prze kła dów. Nie któ re z nich po ma ga ły nam tam, gdzie nie mo -
gli śmy uzy skać po mo cy od in nych, a te in ne z ko lei po da wa ły
nam za rys my śli wy ma ga ny przez praw dę, któ rych nie mo gli -
śmy uzy skać od tych pierw szych. Twór cy kon kor dan cji po ma -
ga li nam w uzy ska niu lep sze go bi blij ne go wglą du w zna cze nia
słów Bi blii. Ja kże wie lu Ka pła nów zy ska ło po moc dzię ki Kon kor -
dan cji dr. Cru de na! Jesz cze wię cej po mo cy, szcze gól nie na te mat
ró żnych od cie ni zna cze nio wych słów ory gi na łu, uzy ska li śmy
z Ana li tycz nej kon kor dan cji dr. Youn ga. Wy czer pu ją ca kon kor dan -
cja dr. Stron ga przy nio sła nam wię cej niż po zo sta łe, po nie waż
dzię ki swym słow ni kom grec kie mu i he braj skie mu łą czy ona
wszyst kie wa lo ry kon kor dan cji dr. Youn ga, do da jąc do nich in -
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ne, któ rych ta dru ga nie po sia da, i usu wa jąc kil ka bra ków, któ -
re ona za wie ra. Do użyt ku ogól ne go, ja ko wy szu ki war ka wer -
se tów, bar dzo wy god na jest Ob szer na kon kor dan cja dr. Wal ke ra,
któ ra nie od wo łu je się do gre ki ani he braj skie go, lecz za wie ra
oko ło 250 000 od no śni ków, oko ło 60 000 mniej niż u Youn ga
i 50 000 wię cej niż u Cru de na. Z po wo du wy go dy i oszczęd no -
ści cza su jest ona lep sza od tych dwóch ostat nio wy mie nio -
nych. Je śli ktoś mo że mieć tyl ko jed ną kon kor dan cję, zde cy do -
wa nie na le ży wy brać dr. Stron ga. Ci au to rzy kon kor dan cji oka -
zy wa li się bar dzo po moc ni dla ogó łu Ka pła nów, nie tyl ko w for -
mie po mo cy co do zna czeń słów Bi blii, lecz ta kże w for mie wy -
szu ki wa rek tek stów i po mo cy do ogól ne go stu dio wa nia Bi blii
oraz przy go to wy wa nia przez star szych i piel grzy mów wy kła -
dów i in nych lek cji. Grec kie i he braj skie kon kor dan cje po ma ga -
ły też Ka pła nom w kwe stii zna cze nia i uży wa nia w Bi blii grec -
kich i he braj skich słów. Nasz Pa stor czę sto wy ra żał oce nę dla
wiel kiej po mo cy, ja ką czer pał z Kon kor dan cji ję zy ka he braj skie go,
chal dej skie go i grec kie go dla An gli ka. Wie lu in nych Ka pła nów, któ -
rzy nie ro zu mie li tych ję zy ków, otrzy my wa ło z nich wspa nia -
łą po moc, po nie waż pod od no śny mi sło wa mi ory gi na łu przy -
ta cza ją oni po an giel sku wszyst kie wer se ty, w któ rych sło wa te
wy stę pu ją. Stąd na zwa Kon kor dan cje ję zy ka he braj skie go, chal dej -
skie go i grec kie go dla An gli ka. Są też kon kor dan cje Bru de ra, Mo -
ul to na i Gi de na, któ re pod ka żdym grec kim sło wem No we go
Te sta men tu po da ją wszyst kie wer se ty, w któ rych wy stę pu je
ono w gre ce. Kon kor dan cje Da vid so na i Man del ker na czy nią to
sa mo dla Sta re go Te sta men tu w ję zy ku he braj skim. Grec kie
i he braj skie słow ni ki oraz gra ma ty ki ta kże mia ły swój po moc -
ny wkład dla ró żnych Ka pła nów, przy ró żno rod nych zna cze -
niach i for mach grec kich i he braj skich słów oraz ró żnych uży -
ciach form i zwro tów ję zy ka grec kie go i he braj skie go.

(79) Cho ciaż an ty ty picz ni Am ra mi ci udzie la li Pod ka pła nom
więk szej i bar dziej sku tecz nej po mo cy niż po zo sta li an ty ty picz -
ni Ke ha ty ci, in ne ga łę zie an ty ty picz nych Ke ha ty tów ta kże przy -
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cho dzi ły im z mi le wi dzia ną po mo cą. Au to rzy przed mów, ja ko
an ty ty picz ni Isha ry ci Zi chry ci, udzie la li im znacz nej po mo cy
w po sta ci do wo dze nia, któ re księ gi na le żą, a któ re nie na le żą
do Bi blii, po da jąc opis po wsta wa nia ka no nu Bi blii, a ta kże w po -
sta ci hi sto rii, tła, opi su i ana li zy ka żdej z jej po szcze gól nych
ksiąg. Eg ze ge ci, ja ko an ty ty picz ni Isha ry ci Ne fe gi ci, zwra ca li
uwa gę Ka pła nów na wie le fak tów, wie le wska zó wek ję zy ko -
wych, hi sto rycz nych, geo gra ficz nych i ar che olo gicz nych, któ re
po ma ga ły w lep szym zro zu mie niu wer se tów Bi blii. An ty ty picz -
ni Isha ry ci Ko ra chi ci przez har mo ni zo wa nie Ewan ge lii i pa ra le -
le hi sto rii Sta re go Te sta men tu, przez spi sy te ma tów bi blij nych,
zbio ry wer se tów uło żo nych te ma tycz nie oraz przez Bi blię z od -
no śni ka mi – po ma ga li Ka pła nom we wza jem nym po rów ny wa -
niu wer se tów oraz szyb kim gro ma dze niu dość dłu gich list tek -
stów do ty czą cych da ne go te ma tu. Z dzieł an ty ty picz nych Ko ra -
chi tów dla nie któ rych Ka pła nów szcze gól nie po moc ne by ły Har -
mo nia Ewan ge lii Ro bin so na, Pod ręcz nik Bi blii Ame ry kań skie go To -
wa rzy stwa Trak ta to we go, Te ma tycz na Bi blia Na ve’a oraz Skarb ni -
ca wie dzy bi blij nej. To ostat nie dzie ło przy od no śnych sło wach lub
wy ra że niach z wer se tów Bi blii, któ re są po da ne w ko lej no ści
wy stę po wa nia w Bi blii, za wie ra 500 000 od no śni ków bi blij nych
do rów no le głych wer se tów, a po za tym wie le przy pi sów, z któ -
rych nie któ re są bar dzo cen ne. By ły one po moc ne dla Ka pła nów,
któ rzy ich uży wa li, o czym au tor do brze wie.

(80) Po dob nie pi sma an ty ty picz nych Ke ha ty tów He bro ni -
tów przy no si ły po moc Ka pła nom. W swych bi blij nych hi sto -
riach i bio gra fiach po ka za li oni wie le wspa nia łych fak tów ar che -
olo gicz nych, chro no lo gicz nych i geo gra ficz nych; wie le współ -
cze snych wy da rzeń wśród po gan i Ży dów oraz wie le dru go -
rzęd nych dro bia zgów od ra bi nów, rzu ca ją cych świa tło lub po -
twier dza ją cych opis bi blij ny. W tym aspek cie bar dzo po moc ne
oka zy wa ły się sto sow ne pi sma Eder she ima, Pri de aux, po cząt -
ko we pi sma Li ght fo ota i Ram saya. Pi sma hi sto ry ków i bio gra -
fów Ko ścio ła są nie zbęd ne dla Ka pła nów do śle dze nia pro ro -
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czych i ty picz nych wy peł nień bi blij nych pro roctw i fak tów
w cza sie Wie ku Ewan ge lii. W tej kwe stii by ły i jesz cze bę dą bar -
dzo po moc ne od po wied nie pi sma Joh na Fo xe’a, Mo she ima,
Ne an de ra, Fi she ra i Kurt za, a do dat ko wo od po wied nie pi sma
Gies se le ra, Schaf fa, Mil ma na, Lei itp. Ksią żki trak tu ją ce o geo -
gra fii, ar che olo gii i so cjo lo gii kra jów bi blij nych, szcze gól nie Pa -
le sty ny, nie tyl ko roz ja śnia ją i po twier dza ją bi blij ne spra wy,
lecz są szcze gól nie po moc ne w zro zu mie niu ty po lo gii zwią za -
nej z kra ja mi bi blij ny mi oraz ich miej sca mi. Do te go ce lu bar dzo
przy dat ne by ły sto sow ne pi sma Ro bin so na, Thomp so na, Ram -
saya, Pal me ra, Con de ra, Van -Lem me pa, Trum bul la, Say ce’a itp.
Ta sa ma uwa ga do ty czy pism nie któ rych chro no lo gów bi blij -
nych i świec kich, po nie waż po ma ga ły one Ka pła nom w ana li -
zo wa niu cza sów i okre sów Sło wa Bo że go, szcze gól nie w zro zu -
mie niu pro roctw chro no lo gicz nych. Tu taj do brą pra cę wy ko ny -
wa li lu dzie ta cy jak Prie stly, Heng sten berg, Tre gel les itp.

(81) Naj mniej szą po moc mo żli wą do uzy ska nia od czte -
rech grup an ty ty picz nych Ke ha ty tów Ka pła ni uzy ski wa li
od teo lo gów sys te ma ty ków. Do ty czy to szcze gól nie do gma ty -
ków, an ty ty picz nych Uz zie li tów El sa fa ni tów. Z wy jąt kiem
tych przy pad ków, któ re wy ja śnia ją, po twier dza ją i bro nią
przed ata ka mi sza far skie dok try ny od po wied nich de no mi na -
cji, znaj do wa li się oni za zwy czaj w ta kiej ciem no ści i błę dzie,
że by li dla Ka pła nów bar dziej prze szko dą niż po mo cą. W ich
sza far skich dok try nach mo żna jed nak zna leźć wie le po ży -
tecz nych wska zó wek. Na przy kład oka zu je się, że dr Hod ges,
słyn ny du chow ny pre zbi te riań ski, po da je wspa nia łe ar gu -
men ty na po twier dze nie te go, że chleb i wi no re pre zen tu ją
cia ło i krew Chry stu sa, w prze ci wień stwie do dok try ny
o praw dzi wej obec no ści w po sta ci trans sub stan cja cji (po gląd
ka to lic ki) i in stru men ta li za cji (po gląd lu te rań ski); dr Phi lip pi,
słyn ny teo log lu te rań ski, po da je zna ko mi te uwa gi wy ja śnia -
ją ce, po twier dza ją ce i bro nią ce uspra wie dli wie nia wy łącz nie
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przez wia rę. Mo gli by śmy tak od wo ły wać się do do gma ty ków
wszyst kich dwu na stu de no mi na cyj nych grup chrze ści jań -
stwa. Z pew no ścią by li oni po moc ni dla Ka pła nów w swych
de no mi na cjach. Wszy scy oni na wet dzi siaj mo gli by udzie lić
sto sow nej po mo cy w kwe stiach do ty czą cych dwu na stu sza far -
skich dok tryn dwu na stu de no mi na cyj nych grup chrze ści jań -
stwa. Mniej wię cej to sa mo, lecz w znacz nie bar dziej ko rzyst -
nym świe tle, mo żna po wie dzieć o ety kach, an ty ty picz nych
Uz zie li tach Mi sza eli tach, je śli cho dzi o ich na uki na pra wia ją -
ce i wy cho wu ją ce w spra wie dli wo ści w związ ku z sza far ski -
mi dok try na mi ich de no mi na cji. Po da ją oni (na przy kład Mar -
tin sen, Har less i We ide ner) zna ko mi te uwa gi na te mat na pra -
wia nia nie wła ści we go po stę po wa nia i wy cho wy wa nia w spra -
wie dli wo ści, w związ ku z uspra wie dli wie niem przez wia rę.
Ta kże Smith w swej ksią żce Ety ka chrze ści jań ska oka że się bar -
dzo prak tycz ny w na pra wia niu i wy cho wy wa niu w spra wie -
dli wo ści w spra wach zwią za nych z Wie cze rzą Pań ską. Na ety -
kach mo żna bar dziej po le gać niż na do gma ty kach, po nie waż
w więk szo ści kwe stii etycz nych pa nu je spo ra har mo nia wśród
ety ków ró żnych de no mi na cji, cze go nie mo żna po wie dzieć
o do gma ty kach ró żnych de no mi na cji.

(82) Apo lo ge ci, an ty ty picz ni Uz zie li ci Si tri ci, by li naj bar -
dziej po moc ni dla Ka pła nów ze wszyst kich an ty ty picz nych
Uz zie li tów. W ich pi smach na praw dę jest o wie le mniej błę dów
niż w pi smach po zo sta łych dwóch grup sys te ma ty ków. Jest to
spo wo do wa ne fak tem, że ich pra ca po le ga na udo wad nia niu,
że Bi blia jest Bo skim ob ja wie niem oraz na bro nie niu jej
przed ata ka mi nie do wiar ków. Ich pi sma za wie ra ją więc wie le
ar gu men tów po twier dza ją cych, że Bi blia po cho dzi od Bo ga
i jest god na przy ję cia. Dzię ki te mu oba la ją oni fał szy we po ję cia
o Bo gu, ta kie jak ate izm, ma te ria lizm, ewo lu cjo nizm, agno sty -
cyzm, pan te izm, de izm, ra cjo na lizm, po li te izm itp. Na le ża ło
też do nich do wo dze nie, że Bi blia jest wia ry god na z punk tu wi -

558 Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego



dze nia współ cze snej hi sto rii, pro roctw, cu dów, tre ści (szcze -
gól nie Chry stu sa, ja ko jej cen trum) oraz swych skut ków. Bro -
ni li ją więc oni przed wszel ki mi ata ka mi ze stro ny nie do wiar -
stwa i wy ższe go kry ty cy zmu. Pi sma Bu tle ra, Pa leya, Ke itha,
Raw lin so na, Bru ce’a, Gre ena, Or ra, Urqu har ta, Zah na, Ko eni -
ga itd. oka zy wa ły się bar dzo po moc ne dla ró żnych Ka pła nów
i wciąż są ta kie wszę dzie tam, gdzie uży wa się ich w od no -
śnych kwe stiach. Ci ucze ni, a ta kże bar dzo wie lu in nych, do -
brze bro ni li ze wnętrz nych dzieł twier dzy wia ry przed nie zli czo -
ny mi ata ka mi tak zwa nych fi lo zo fów, wy ższych kry ty ków i na -
ukow ców, od pie ra jąc ich ata ki i za pew nia jąc bez pie czeń stwo
twier dzy sa me go chrze ści jań stwa. Ata ki te nie tyl ko by ły licz -
ne, lecz na ty le zró żni co wa ne i uczo ne w cha rak te rze i tak ty ce,
na ile by ło stać po my sło wość dia błów i lu dzi. Od par cie ich
przez uczo nych chrze ści jan jest jed nym z do wo dów Bo skie go
po cho dze nia Bi blii, któ ra w ob li czu ata ków oka zu je się być for -
te cą nie do zdo by cia. 

(83) Dzie łem przed sta wi cie li wszyst kich czte rech grup an -
ty ty picz nych Ke ha ty tów – an ty ty picz nych Am ra mi tów, Isha -
ry tów, He bro ni tów i Uz zie li tów – by ło two rze nie licz nych
słow ni ków i en cy klo pe dii bi blij nych, a ta kże en cy klo pe dii ko -
ściel nych i teo lo gicz nych oraz od po wied nich en cy klo pe dii
świec kich, gdzie w ła twy spo sób mo żna zna leźć głów ne for -
my po mo cy ze stro ny an ty ty picz nych Ke ha ty tów. Nie po da -
ją one oczy wi ście licz nych szcze gó łów, ja kie mo żna zna leźć
w in nych ro dza jach dzieł an ty ty picz nych Ke ha ty tów. Dla ce -
lów en cy klo pe dycz nych po da ją one jed nak in for ma cje w wy -
god nej for mie. Do głów nych po moc nych dzieł te go ro dza ju
w ję zy ku an giel skim wśród słow ni ków bi blij nych na le ży Bi blij -
ny słow nik Smi tha, któ ry uka zał się w wie lu wy da niach ró żne -
go for ma tu, w za le żno ści od stop nia skró ce nia, Słow ni ki Ha -
stin ga do ty czą ce ca łej Bi blii (któ re w Sta rym Te sta men cie są
w du żym stop niu za bar wio ne wy ższym kry ty cy zmem) oraz
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Słow ni ki Ewan ge lii i Ko ścio ła apo stol skie go. Do głów nych po -
moc nych po zy cji wśród en cy klo pe dii bi blij nych na le ży za li -
czyć Stan dar do wą mię dzy na ro do wą en cy klo pe dię bi blij ną oraz wła -
ści wą część En cy klo pe dii McC lin toc ka i Stron ga. Naj bar dziej
po moc ną wśród en cy klo pe dii teo lo gicz nych jest ostat nie
wspo mnia ne dzie ło oraz En cy klo pe dia Schaf fa -He rzo ga, Słow -
ni ki chrze ści jań skiej bio gra fii i sta ro żyt no ści Smi tha i En cy klo pe dia
re li gii i ety ki Ha stin ga. Są to dzie ła pro te stanc kie. Mo żna
do nich do dać en cy klo pe die ka to lic kie i ży dow skie, po moc ne
w mniej szym lub więk szym stop niu. Wśród an giel skich en cy -
klo pe dii świec kich, któ re oka za ły się naj bar dziej po moc ne dla
Ka pła nów, mo żna wy mie nić Cham ber sa, Bri tan ni ca i Ame ri -
ca na. W in nych ję zy kach wy stę pu ją oczy wi ście dzie ła po dob -
ne do tych wy mie nio nych po wy żej. Po nie waż dzie ła ta kie są
en cy klo pe dycz ną skład ni cą wie dzy an ty ty picz nych Ke ha ty -
tów, by ły one bar dzo przy dat ne ja ko szyb ka po moc dla Ka pła -
nów. Nie mo żna w nich jed nak zna leźć szcze gó łów na te ma -
ty po ru sza ne przez an ty ty picz nych Ke ha ty tów, któ rych na le -
ży szu kać w ich dzie łach szcze gól nie po świę co nych sto sow -
nym te ma tom. Na si czy tel ni cy w wie lu przy pad kach po sia da -
ją du ży skró co ny Bi blij ny słow nik Smi tha i z do świad cze nia
wie dzą, że po wy ższe uwa gi są praw dzi we.

(84) Dzie ła ró żnych an ty ty picz nych Ke ha ty tów by ły po -
moc ne dla wszyst kich Ka pła nów. Przez ca ły Wiek po okre sie
efe skim, a zwłasz cza od okre su tia tyr skie go, by ły one jed nak
szcze gól nie po moc ne dla Ka pła nów peł nią cych urząd rzecz -
ni ka. Przy to czy my kil ka nie daw nych ilu stra cji. Sto sow nym
przy kła dem jest nasz Pa stor, któ ry czę sto da wał te mu wy raz.
Jak do brze wia do mo, nie był on znaw cą gre ki ani he braj skie -
go, na któ rym to fak cie rzecz ni cy ko ścio ła no mi nal ne go czę -
sto pró bo wa li zbić ka pi tał, dys kre dy tu jąc go. Jed nak fakt ten,
po łą czo ny z ko lej nym fak tem, że ro zu miał on Bi blię, któ rą
bar dzo opacz nie ro zu mie li je go kry ty cy zna ją cy gre kę i he braj -
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ski, przy no si im wstyd, po nie waż do wo dzi, że Bóg ukry wa
praw dę przed mą dry mi i roz trop ny mi te go świa ta, a ob ja wia
ją nie mow lę tom – po kor nym i ci chym. W ja ki spo sób nasz
Pa stor nad ra biał bra ki w zna jo mo ści grec kie go i he braj skie go?
Przez ko rzy sta nie z pism an ty ty picz nych Am ra mi tów na te te -
ma ty. Set ki błę dów no mi nal ne go ko ścio ła zo sta ły utwier dzo -
ne błęd ny mi tłu ma cze nia mi i po praw ny mi tłu ma cze nia mi
nie ma ją cy mi za sto so wa nia, pod czas gdy praw da le ży w tłu -
ma cze niach po praw nych i ma ją cych za sto so wa nie. Jak by ło to
mo żli we, że nasz Pa stor, nie zna jąc ję zy ka grec kie go ani he -
braj skie go, opie rał praw dę na po praw nych tłu ma cze niach?
Po pierw sze, Pan, od dzia łu ją cy na je go umysł, su ge ro wał mu
pra wi dło wą myśl. Na stęp nie, uda jąc się do swych grec kich
i he braj skich słow ni ków stwier dzał on, że wśród ró żnych zna -
czeń po sia da nych przez od no śne sło wa wy stę po wa ły i ta kie,
któ re od da wa ły po praw ną myśl. Wte dy, za glą da jąc do grec -
kich i he braj skich kon kor dan cji i ró żnych tłu ma czeń, np. Dia -
glot ta, wy szu ki wał on wer se ty, w któ rych wy stę po wa ło to
kon kret ne znacz nie i w ten spo sób w od po wied nich he braj -
skich i grec kich sło wach do strze gał my śli, ja kich od tych słów
wy ma ga ła praw da. Ja ko przy kład mo że my po dać he braj skie
sło wa Je ho wa i Adon, ru ah i ne phesz, she ol i qe ber oraz grec kie sło -
wa kri no, kri sis i kri ma, eger sis i ana sta sis, ha des, mne me ion i ge -
hen na. Gdy po raz pierw szy ba da li śmy sześć to mów, na li czy -
li śmy kil ka set przy pad ków, w któ rych praw da za wie ra ła się
w po praw nym i od po wied nim tłu ma cze niu, ta kim, ja kie po -
dał nasz Pa stor, a błę dy opie ra ły się na nie wła ści wych tłu ma -
cze niach lub zna cze niach nie ma ją cych za sto so wa nia. Ten fakt
był dla nas bar dzo po cie sza ją cy, po nie waż wie dzie li śmy wte -
dy, że nasz Pa stor nie był znaw cą gre ki ani he braj skie go. Po -
mo gło to nam zro zu mieć, że Pan uży wał go ja ko One go Słu -
gę. W po dob ny spo sób uzy ski wał on po moc od an ty ty picz -
nych Am ra mi tów Ger szo mi tów w kwe stii in ter po la cji i ró -
żnych wer sji, np. z tłu ma czeń ma nu skryp tów Sy na ic kie go,
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Wa ty kań skie go i Alek san dryj skie go przez Ti schen dor fa, kie -
dy kol wiek ró żni ły się one od A.V., po da nych u do łu stron
wy da nia No we go Te sta men tu przez Tauch nit za.

(85) Sto sow nej po mo cy udzie la li mu też in ni an ty ty picz ni
Ke ha ty ci. Po ma ga ły mu nie któ re eg ze ge tycz ne przy pi sy cy to -
wa ne w Dia glo cie, po cho dzą ce od ró żnych ko men ta to rów.
Jak mógł by na pi sać chro no lo gicz ne roz dzia ły P 2 i 3 bez po mo -
cy chro no lo gów? Jak mógł by na pi sać roz dział na te mat an ty -
chry sta w P 2 oraz pierw szą część P 3 bez po mo cy hi sto ry ków
Ko ścio ła, np. dłu gi cy tat, ja ki po da je w tym roz dzia le, w któ -
rym pa pież cheł pi się swym ty tu łem, pre ro ga ty wa mi, bo gac -
twa mi, słu żbą i te ry to ria mi, któ ry za cy to wał i skró cił z Dzie jów
i po mni ków mę czen ni ków Fo xe’a? Roz dział ten bez po śred nio
do wo dzi, że w cza sie je go przy go to wy wa nia za glą dał on
do Mo she ima, Lor da, Whi te’a oraz in nych pi sa rzy na te mat hi -
sto rii Ko ścio ła. Jak mógł by na pi sać roz dział o Pi ra mi dzie w P
3 bez po mo cy an ty ty picz nych He bro ni tów na po lu ar che olo -
gii? P 4 za wie ra mnó stwo cy ta tów po cho dzą cych od an ty ty -
picz nych Ke ha ty tów He bro ni tów. P 5 mie ści w so bie wie le in -
for ma cji lek sy kal nych i gra ma tycz nych, ja kie uzy skał od an -
ty ty picz nych Am ra mi tów Elie ze ry tów. Nasz Pa stor ta kże
w Stra żni cy bar dzo czę sto cy to wał lub wy ko rzy sty wał ma te ria -
ły po cho dzą ce od wszyst kich czte rech grup an ty ty picz nych
Ke ha ty tów. Wi dzi my więc szcze gól ną po moc, ja ką on, ja ko
szcze gól ny Ka płan rzecz nik, otrzy my wał od an ty ty picz nych
Ke ha ty tów. Przy od po wied nich oka zjach wy ra żał swą
wdzięcz ność wo bec nich za ta ką po moc.

(86) Po słan nik Epi fa nii rów nież wy ra ża swo ją wdzięcz -
ność za po moc otrzy ma ną od Le wi tów Wie ku Ewan ge lii. Zi -
lu stru je my to na kil ku przy kła dach. Bez fak tów, ja kie zgro ma -
dził od hi sto ry ków i bio gra fów Ko ścio ła, nie był by w sta nie na -
pi sać ar ty ku łów ta kich jak: Eliasz – typ i an ty typ; Achab i Ben -
ha dad – typ i an ty typ; Acha zjasz – typ i an ty typ; Je ho ram Judz ki –
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typ i an ty typ; Izra eli ci Wie ku Ewan ge lii; Le wi ci Wie ku Ewan ge lii;
Grzesz ni cy Wie ku Ewan ge lii; Na za rej czy cy Wie ku Ewan ge lii; Ofia -
ry ksią żąt Wie ku Ewan ge lii itd. Przy go to wu jąc rów no le głe wer -
se ty w na szych Po mo cach do na bo żnych roz my ślań, dzię ki po mo -
cy an ty ty picz nych Isha ry tów Ko ra chi tów za osz czę dził wie le
cza su, tak jak dzię ki ich po mo cy za osz czę dził go też du żo
przy in nych ar ty ku łach, przy pi sa niu któ rych do star cza li mu
oni zbio rów wer se tów uło żo nych te ma tycz nie. W se rii ar ty ku -
łów na te mat Ro bi so no -Uni wer sa li zmu cy to wał z naj lep szych
gra ma tyk grec kie go No we go Te sta men tu, uży wa jąc w ten
spo sób po mo cy jed nej z ga łę zi an ty ty picz nych Am ra mi tów
Elie ze ry tów. Oma wia jąc po szcze gól ne sło wa, ta kie jak pa ro -
usia, epi pha ne ia, apo ka lyp sis, aion, aio nios, ne phesh, ru ach, psy che,
pneu ma itd., dla za osz czę dze nia cza su czę sto ko rzy stał z Kon -
kor dan cji do grec kie go No we go Te sta men tu Bru de ra oraz Kon kor -
dan cji do he braj skie go Sta re go Te sta men tu Da vid so na, a ta kże
Kon kor dan cji ję zy ka he braj skie go, chal dej skie go i grec kie go dla An -
gli ka. Swój wkład mia ły też kon kor dan cje dok to rów Stron ga
i Youn ga. Przy sto sow nych kwe stiach ko rzy stał z ró żnych
tłu ma czeń oraz słow ni ków gre ki i he braj skie go. W swej pra -
cy czę sto ma oka zję od no sić się do pism Ke ha ty tów Wie ku
Ewan ge lii. Z te go po wo du je go bi blio te ka skła da się głów nie
z naj lep szych dzieł stwo rzo nych przez Ke ha ty tów Wie ku
Ewan ge lii. Jest ona two rzo na przede wszyst kim z punk tu wi -
dze nia ka płań skie go i le wic kie go ob ra zu Wie ku Ewan ge lii.
Na pod sta wie po wy ższych wy ra zów wdzięcz no ści Ka pła nów
rzecz ni ków wo bec Le wi tów Wie ku Ewan ge lii nie po win ni śmy
ro zu mieć, że otrzy mu ją oni od Le wi tów swe na uki (an ty ty -
picz ne na czy nia). No szą oni bo wiem an ty ty picz ne na czy nia
pod przy kry ciem – nie zro zu mia łe. Po win ni śmy ra czej ro zu -
mieć, że ta cy Ka pła ni otrzy mu ją od Le wi tów po mo ce, któ re
w ogrom nym stop niu oszczę dza ją im czas oraz do star cza ją im
fak tów i ar gu men tów, któ re roz ja śnia ją lub po twier dza ją ró -
żne za ry sy na uk. Dla przy kła du, ja ką wiel ką oszczęd no ścią
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cza su dla Ka pła na bę dą ce go rzecz ni kiem jest kon kor dan cja ję -
zy ka grec kie go lub he braj skie go, któ ra po da je ka żde sło wo
w ka żdym miej scu je go wy stą pie nia. Ka płan zna ją cy gre kę
i he braj ski mógł by wy szu kać wszyst kie przy pad ki wy stą pie -
nia ró żnych grec kich i he braj skich słów przez czy ta nie ca łe go
he braj skie go i grec kie go Te sta men tu, ale nie ma na to cza su.
Za miast te go bie rze kon kor dan cje Bru de ra lub Da vid so -
na i w ten spo sób mo że szyb ko zba dać ka żdy wer set, w któ -
rym wy stę pu je od po wied nie grec kie lub he braj skie sło wo,
tak jak uczy ni li śmy to w przy pad ku grec kich i he braj skich
słów po da nych w tym aka pi cie i tak jak uczy nił nasz Pa stor ze
sło wa mi po da ny mi w aka pi cie 84. Ile świa tła pa da na przy kład
na hi sto rię Ja ku ba i Eza wa oraz pra wo pier wo rodz twa dzię ki
wie dzy, ja ką ar che olo go wie po da li nam od no śnie obo wiąz ku
pier wo rod ne go i tych uro dzo nych póź niej: w dniu uro dzin ja -
kie goś wy bit ne go przod ka pier wo rod ny miał po ścić, a ci póź -
niej uro dze ni mie li uczto wać. W dniu uro dzin Abra ha ma
Ezaw po pro sił Ja ku ba, by po ścił za miast nie go, na to miast
Ezaw uczto wał za miast Ja ku ba, tra cąc w ten spo sób pier wo -
rodz two! Bóg dał Ka pła nom Le wi tów Wie ku Ewan ge lii wła -
śnie po to, by wy ko ny wa li ta kie usłu gi, lecz nie po to, by po -
da wa li im ka płań skie na uki ja ko ta kie.

(87) Ta kże Me ra ri ci Wie ku Ewan ge lii zo sta li od da ni Pod ka -
pła nom do po mo cy, lecz oczy wi ście pod in ny mi wzglę da mi
niż Ger szo ni ci i Ke ha ty ci Wie ku Ewan ge lii. Me ra ri ci Wie ku
Ewan ge lii są ogni wem łą czą cym po zo sta łe dwie gru py Le wi -
tów, szcze gól nie Ke ha ty tów, z Ka pła na mi. Nie są od nich nie -
za le żni w swej słu żbie na rzecz Ka pła nów. Wy da jąc i re da gu -
jąc Bi blie w ję zy kach na ro do wych, wy ko nu ją pew ną pra cę dla
Ka pła nów, ja ko po śred ni cy tych Am ra mi tów Elie ze ry tów Wie -
ku Ewan ge lii, któ rzy dzia ła li ja ko tłu ma cze od no śnych prze kła -
dów. Re da gu jąc i wy da jąc Bi blie grec kie lub he braj skie, wy ko -
nu ją pra cę dla Ka pła nów ja ko po śred ni cy Am ra mi tów Ger szo -
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mi tów Wie ku Ewan ge lii, któ rzy dzia ła li ja ko re cen zen ci tek stu
grec kie go lub he braj skie go. Ja ko re dak to rzy i wy daw cy słow ni -
ków, gra ma tyk i kon kor dan cji ję zy ka grec kie go i he braj skie go
lub ję zy ków na ro do wych wy ko nu ją słu żbę dla Ka pła nów, ja -
ko po śred ni cy an ty ty picz nych Am ra mi tów Elie ze ry tów, któ rzy
pi sa li te ksią żki. Te sa me uwa gi do ty czą re da go wa nia i wy da -
wa nia ró żnych dzieł Isha ry tów, He bro ni tów i Uz zie li tów Wie -
ku Ewan ge lii. In ny mi sło wy, w ja ki spo sób Ka pła ni mo gli by ko -
rzy stać z pism Ke ha ty tów Wie ku Ewan ge lii, gdy by nie by ły
one re da go wa ne, dru ko wa ne i wy da wa ne, co by ło za da niem
Me ra ri tów Wie ku Ewan ge lii? Gdy by te go za bra kło, ich pi sa nie
by ło by da rem ne. Me ra ri ci Wie ku Ewan ge lii są więc ogni wem
łą czą cym Ke ha ty tów z Ka pła na mi Wie ku Ewan ge lii, udo stęp -
nia ją cy mi tym dru gim li te rac kie dzie ła tych pierw szych. Ger -
szo ni ci Wie ku Ewan ge lii ta kże two rzy li pew ne pi sma, pro wa -
dzą ce lu dzi przez po ku tę i wia rę do uspra wie dli wie nia
i od uspra wie dli wie nia do po świę ce nia. Me ra ri ci Wie ku Ewan -
ge lii re da gu ją i wy da ją te dzie ła i w ten spo sób współ pra cu ją
z Ger szo ni ta mi Wie ku Ewan ge lii, słu żąc an ty ty picz ne mu Obo -
zo wi, Le wi tom i Ka pła nom: Obo zo wi – po ma ga jąc je go człon -
kom w ich re la cjach z Bo giem; Le wi tom – do pro wa dza jąc ich
do uspra wie dli wie nia i po ma ga jąc nie któ rym z nich da lej
na dro dze do po świę ce nia; Ka pła nom – za pew nia jąc im an ty -
ty picz nych Le wi tów i Ka pła nów. Na pod sta wie frag men tu wer -
se tu 19, któ ry roz wa ży li śmy, wi dzi my więc, że wszy scy Le wi -
ci Wie ku Ewan ge lii po ma ga li Ka pła nom i z te go po wo du by li
im cał ko wi cie od da ni.

(88) Roz wa ży my te raz dru gą po ło wę wer se tu 19, trak tu ją -
cą o do ko ny wa niu przez Le wi tów po jed na nia za Izra eli tów,
by w ten spo sób za po biec pla gom spa da ją cym na Izra el
w trak cie zbli ża nia się do przy byt ku. Po cząt ko wo mo że my
być za sko cze ni sfor mu ło wa niem, że Le wi ci mie li do ko ny wać
po jed na nia dla lu dzi. Ta kie zdzi wie nie zni ka jed nak, gdy
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przy po mni my so bie, że po jed na nie skła da się z dwóch ele -
men tów: (1) spra wie nie, by Bóg był za do wo lo ny z lu dzi, oraz
(2) spra wie nie, by lu dzie by li za do wo le ni z Bo ga. Le wi ci nie
mie li nic wspól ne go z do ko ny wa niem po jed na nia dla lu dzi
w pierw szym zna cze niu te go sło wa, po nie waż czy nio ne to by -
ło przez Ka pła nów, re pre zen to wa nych w Aaro nie, przez ofia -
ry dnia po jed na nia. Le wi ci nie wy ko ny wa li też tej wa żniej szej
czę ści dru gie go ele men tu po jed ny wa nia, po nie waż ta kże i ona
by ła dzie łem Ka pła nów. Mie li jed nak do wy peł nie nia dru go -
rzęd ną ro lę w dru gim ele men cie dzie ła po jed na nia, po nie -
waż po przez swe na uki i przy kład za chę ca li Izra eli tów, by
sta li się za do wo le ni z Je ho wy w Je go Sło wie i po stę po wa niu.
Uczy li bo wiem lu dzi ró żnych przy wi le jów, wie rzeń, za let ser -
ca i uczyn ków zwią za nych z ich re la cją wo bec Pa na i Je go
słu żbą, któ re sku pia ły się na przy byt ku, i w ten spo sób za chę -
ca li ich do ży cia i po stę po wa nia w zgo dzie z ni mi. Oce nia nie
i oka zy wa nie przez nich po słu szeń stwa tym za rzą dze niom
itp. rów nież za chę ca ło lu dzi, by po stę po wa li po dob nie. Te ró -
żne rze czy co raz bar dziej po ma ga ły Izra eli tom, by sta wa li się
za do wo le ni z Pa na. Le wi ci wła śnie w tym zna cze niu do ko ny -
wa li po jed na nia dla lu du Pa na.

(89) Pa trząc na an ty typ, ła two mo żna zro zu mieć, w ja ki
spo sób an ty ty picz ni Le wi ci do ko ny wa li po jed na nia za an ty -
ty picz ny Obóz – nie uspra wie dli wio ny no mi nal ny lud Bo ży.
Nie po le ga ło to oczy wi ście na udzia le w ofia rach za grzech
i do ko ny wa niu w ten spo sób pierw szej czę ści po jed na nia, po -
nie waż dzie ło to na le ży wy łącz nie do Chry stu sa, Gło wy i Cia -
ła (Żyd. 7:26,27; 10:1-10; 13:10-13). Nie od gry wa li też głów nej
ro li w dru gim za ry sie dzie ła po jed na nia, po nie waż ta kże i on
był wy łącz nym za da niem Ka płań stwa – za cho wu ją cych i tra -
cą cych ko ro ny w Wie ku Ewan ge lii. By ła to bo wiem ich szcze -
gól na pra ca, ja ko po sia da czy Du cha, do stro fo wa nia świa ta –
an ty ty picz ne go Obo zu – na punk cie grze chu, spra wie dli wo -
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ści i przy szłe go są du (Ja na 16:8-11). Uspra wie dli wie ni z wia -
ry w swych trzech gru pach mie li jed nak przy wi lej po ma ga nia
no wym stwo rze niom w tym dzie le i sku tecz nie do pro wa dza -
li lu dzi do czę ścio we go za do wo le nia z Bo ga na ty le, na ile po -
zwa la ło na to po zo sta wa nie przez nich czę ścią an ty ty picz ne -
go Obo zu. Ci w an ty ty picz nym Obo zie pod wzglę dem ilo ści
i ja ko ści nie by li bo wiem tak za do wo le ni z Bo ga jak Le wi ci, no
i oczy wi ście o wie le mniej za do wo le ni niż Ka pła ni. Bóg nie
ocze ki wał też od nie uspra wie dli wio ne go an ty ty picz ne go Obo -
zu ta kie go stop nia za do wo le nia z Sie bie, ja kie go ocze ki wał
od Le wi tów czy Ka pła nów. Ka żdy po ziom za do wo le nia z Bo -
ga i Je go spo so bów po stę po wa nia po ni żej praw dzi wej po ku -
ty i wia ry był wy star cza ją cy do za cho wa nia jed nost ki w „do -
brej po zy cji” w an ty ty picz nym Obo zie. Obej mo wa ło to po sia -
da nie przez nich czę ścio wej wie dzy o Bo gu, Chry stu sie, Je go
śmier ci za grzech, Bi blii, grze chu, spra wie dli wo ści oraz po sia -
da nie przez nich pew nej mia ry Bo skiej ła ski, a ta kże po sia da -
nie czę ścio wej mi ło ści do Bo ga, Chry stu sa i Bi blii oraz pra gnie -
nia ży cia przy naj mniej w pew nej har mo nii z ty mi spra wa mi,
ja ko wy zna nio wy lud Bo ży. Tym czę ścio wo słu ży li im Le wi -
ci Wie ku Ewan ge lii, któ rzy w ten spo sób wzbu dza li w nich
wy żej opi sa ny sto pień dru gie go za ry su dzie ła po jed na nia,
nie zbęd ny do po sia da nia ta kie go po zio mu za do wo le nia z Bo -
ga, ja ki był ko niecz ny do człon ko stwa w an ty ty picz nym Obo -
zie. Ich roz wój pod tym wzglę dem za trzy my wał się jed nak
przed po ku tą i wia rą, któ re sta no wią kro ki przej ścia z an ty ty -
picz ne go Obo zu do an ty ty picz ne go Dzie dziń ca.

(90) Nie trud no też zro zu mieć, w ja ki spo sób ta kie go po jed -
na nia do ko ny wa ły ró żne gru py i pod gru py Le wi tów Wie ku
Ewan ge lii. Ger szo ni ci Lib ni ci – gło sząc i pi sząc na te mat ogól -
nych za ry sów Pra wa i Ewan ge lii – udzie la li im oczy wi ście opi -
sa nej po wy żej czę ści wie dzy, a ta kże wzbu dza li w nich pra gnie -
nie po sia da nia pew nej mia ry Bo skiej ła ski, uzna wa nia Bi blii
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oraz czę ścio we go sprze ci wia nia się grze cho wi i ży cia dla spra -
wie dli wo ści. Ta ka wie dza, mi łość i pra gnie nie wzra sta ła w nich
w wy ni ku ko rzy sta nia przez nich z ust nej i pi sem nej słu żby
Ger szo ni tów Szi me itów na te mat pra we go ży cia i po świę ce nia.
Pew ną nie wiel ką po moc otrzy my wa li oni z kry tycz nych prac
Ke ha ty tów Am ra mi tów Ger szo ma, szcze gól nie uwi dacz nia ją -
cą się w tłu ma cze niach, cho ciaż kil ku uczo nych człon ków Obo -
zu otrzy my wa ło nie co więk szą po moc z kry tycz nych re cen zji
ta kich Ke ha ty tów na te mat tłu ma czeń grec kich, he braj skich
i sta ro żyt nych. Po moc ta ka po więk sza ła wy żej opi sa ną wie dzę
i po sta wę ser ca człon ków an ty ty picz ne go Obo zu. Am ra mi ci
Elie ze ry ci Wie ku Ewan ge lii by li bar dziej po moc ni dla Obo zu
w uzy ski wa niu po wy ższych rze czy, szcze gól nie po przez swe
tłu ma cze nia i kon kor dan cje, pod czas gdy bar dziej ucze ni z an -
ty ty picz ne go Obo zu otrzy my wa li pew ne po mo ce dla sto sow -
nej wie dzy i po sta wy ser ca nie tyl ko od nich, lecz ta kże z gra -
ma tyk i słow ni ków bi blij ne go ję zy ka he braj skie go i grec kie go.
Isha ry ci Zi chri ci po ma ga li Obo zo wi w pod no sze niu od po wied -
niej wie dzy i utrzy ma niu pew ne go sza cun ku do Bi blii przez
wstęp ne my śli na te mat Bi blii. Isha ry ci Ne fe gi ci, ja ko eg ze ge ci,
po ma ga li an ty ty picz ne mu Obo zo wi w zro zu mie niu nie któ -
rych wer se tów bi blij nych lub ich czę ści. Isha ry ci Ko ra chi ci przez
swe stresz cze nia, har mo ni za cje, od sy ła cze i in dek sy do Bi blii
udzie la li im lep sze go zro zu mie nia nie któ rych te ma tów bli blij -
nych, przy od po wied nio ko rzyst nym wpły wie na po sta wę ser -
ca. He bro ni ci po ma ga li im w na by wa niu od po wied niej wie dzy
i po sta wy ser ca zwłasz cza przez swe bi blij ne hi sto rie, bio gra fie,
geo gra fię i sta ro żyt ną hi sto rię. Uz zie li ci El sa fa ni ci mie li w tym
du ży wkład po przez swe na uki dok try nal ne, a Uz zie li ci Mi sza -
eli ci – przez na uki etycz ne. Szcze gól nie po moc ni w zwal cza niu
ró żnych form nie wia ry oraz wy stę po wa niu za wia rą w Bi blię
od „okład ki do okład ki”, jak uj mo wa li to nie któ rzy człon ko wie
Obo zu, by li Uz zie li ci Si tri ci, ata ku ją cy teo rię nie wie rzą cych,
do wo dzą cy praw dzi wo ści Bi blii i bro nią cy jej przed ata ka mi
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nie do wiar ków. Me ra ri ci Ma chli ci przez swe pra ce re dak cyj ne,
a an ty ty picz ni Me ra ri ci Mu szi ci przez swe pra ce wy daw ni cze,
zwią za ne z ksią żka mi na te mat wy żej wspo mnia nych kie run -
ków słu żby an ty ty picz nych Ger szo ni tów i Ke ha ty tów, wspo -
ma ga li oczy wi ście ten za kres dzie ła po jed na nia dla Obo zu Wie -
ku Ewan ge lii.

(91) Cel do ko ny wa nia ta kie go po jed na nia jest w wer se cie 19
wy ra żo ny na stę pu ją co: „by nie by ło pla gi wśród sy nów Izra ela,
gdy sy no wie Izra ela zbli żą się do świą ty ni”. W ty pie cho dzi
o li te ral ną pla gę lub nie szczę ście i stwier dze nie to jest zgod ne
z wa run ka mi przy mie rza Pa na z Izra elem: by udzie lać im bło -
go sła wieństw fi zycz nych i chro nić ich przed fi zycz nym złem, je -
śli bę dą po słusz ni obo wiąz kom swo je go przy mie rza, a spro wa -
dzać na nich fi zycz ne zło i nie chro nić ich przed nim, je śli bę -
dą mu nie po słusz ni. Le wi ci wier nie wy ko nu ją cy swe za da nia
w od po wied nim dzie le po jed na nia wo bec Izra ela by li po moc -
ni w utrzy my wa niu Izra eli tów w sta nie, w któ rym nie do ty ka -
ły ich pla gi, pod czas gdy ich nie wier ność w wy ko ny wa niu ich
czę ści ta kie go dzie ła po jed na nia pro wa dzi ła do gwał ce nia przez
Izra el je go obo wiąz ków przy mie rza, sta wa nia się w więk szym
lub mniej szym stop niu nie za do wo lo nym z Bo ga i Je go spo so -
bów po stę po wa nia, co na stęp nie ścią ga ło na nie go ró żne go ro -
dza ju li te ral ne pla gi. Dla te go cza sy do bro by tu Izra ela ce cho wa -
ła wier ność Le wi tów w ich dzie le, co mo żna w ogól ny spo sób
za uwa żyć w cza sie pa no wa nia Da wi da, Sa lo mo na, Eze chia sza
i Je ho sza fa ta. Nie wier ność w tym dzie le mię dzy in ny mi mo żna
do brze za uwa żyć w wiel kiej pla dze, ja ka spa dła na Izra el
w związ ku z bun tem Ko ra cha i je go gru py 250 le wic kich przy -
wód ców, któ rym w tych do ko na niach z pew no ścią po ma ga li
Le wi ci mniej wpły wo wi ran gą.

(92) Prze cho dząc do an ty ty pu, mo że my za uwa żyć, że gdy
Ger szo ni ci Lib ni ci i Szi me ici Wie ku Ewan ge lii wier nie gło si li
i pi sa li na te mat po ku ty, wia ry, uspra wie dli wie nia i po świę ce -
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nia; gdy Am ra mi ci Ger szo mi ci i Elie ze ry ci Wie ku Ewan ge lii
wier nie pi sa li i mó wi li wy kła dy na te mat kry tycz nych opra co -
wań Bi blii i in nych po mo cy ję zy ko wych; gdy Isha ry ci Zi chri ci,
Ne fe gi ci i Ko ra chi ci Wie ku Ewan ge lii wier nie pi sa li i mó wi li wy -
kła dy ko lej no na te mat wpro wa dza ją cych, in ter pre ta cyj nych
i har mo ni zu ją cych za ry sów Bi blii; gdy He bro ni ci Wie ku Ewan -
ge lii wier nie pi sa li i mó wi li wy kła dy na te mat bi blij nej hi sto rii
i bio gra fii, na te mat hi sto rii i bio gra fii Ko ścio ła oraz na te mat bi -
blij nej geo gra fii, ar che olo gii i chro no lo gii; oraz gdy teo lo go wie
sys te ma ty cy Wie ku Ewan ge lii w po sta ci Uz zie li tów El sa fa ni tów
ja ko do gma ty ków, Uz zie li tów Mi sza eli tów ja ko ety ków i Uz zie -
li tów Si tri tów ja ko apo lo ge tów wier nie pi sa li i mó wi li wy kła dy
na od no śne te ma ty – an ty ty picz ny Obóz był chro nio ny
przed za ra zą błę du, któ ra na wie dza ła go, gdy wy żej wspo -
mnia ne pi sa nie, gło sze nie i mó wie nie wy kła dów nie by ło wy -
ko ny wa ne wier nie. Do sko na łą ilu stra cją te go, jak za ra za błę du
zo sta ła po wstrzy ma na od an ty ty picz ne go Obo zu jest An glia
w la tach 1740-1840. Przez więk szą część te go stu le cia od czu wal -
ne by ły po tę żne skut ki ka płań skie go ru chu We sleya, któ ry bar -
dzo moc no po bu dził an ty ty picz nych Le wi tów do wier ne go
wy ko ny wa nia swej pra cy. W wy ni ku te go wie lu ka zno dzie jów,
ewan ge li stów i dzia ła czy świec kich, ja ko an ty ty picz ni Ger szo -
ni ci, du żo gło si ło i pi sa ło dla an ty ty picz ne go Obo zu, bu dząc
w nim więk sze za in te re so wa nie Bo giem, Chry stu sem, Bi blią
i pra wym ży ciem. Re zul tat ten nie był w du żym stop niu od czu -
wal ny wśród an giel skich an ty ty picz nych Am ra mi tów Ger szo -
mi tów, lecz był dość wy raź nie od czu wal ny wśród an giel skich
Am ra mi tów Elie ze ry tów w po sta ci tłu ma cze nia Bi blii i two rze -
nia kon kor dan cji (Kon kor dan cja Cru de na oraz Kon kor dan cje he -
braj skie i grec kie dla An gli ka itp.), wśród an giel skich Isha ry tów
(Wpro wa dze nie Hor ne’a, Ko men tarz Pa tric ka, Low tha, Whit bie go
i Ar nol da, Wiej ska Bi blia Wil lia ma, Har mo nie Mack ni gh ta i Town -
sen da itp.), wśród an giel skich He bro ni tów (Hi sto ria ko ściel -
na Mil ne ra itp.) oraz wśród an giel skich Uz zie li tów (Wia ry god -
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ność hi sto rii Ewan ge lii Lard ne ra, Ana lo gia Bu tle ra, Do wo dy Pa leya
itp.). Dzię ki swej słu żbie by li oni w sta nie od su nąć od an giel skiej
czę ści an ty ty picz ne go Obo zu za ra zę de izmu i za cho wać An glię
w re li gij no ści no mi nal nych człon ków Ko ścio ła An glii.

(93) W tym sa mym cza sie w Niem czech nie wier ność Le wi -
tów pod wo dzą Sem le ra by ła od po wie dzial na za pla gę de izmu
w po sta ci ra cjo na li zmu, któ ry na pe wien czas nie mal cał ko wi -
cie znisz czył wia rę w Bi blię i chrze ści jań ską re li gię u więk szo -
ści Niem ców. Na czas Pa ru zji i Epi fa nii zo sta ły po zo sta wio ne
jed nak naj bar dziej prze ma wia ją ce do wy obraź ni przy kła dy te -
go, do cze go nie wier ność Le wi tów w ich pra cy do pro wa dzi ła
w sze ściu prze sie wa niach, w po sta ci sze ściu to wa rzy szą cych
plag, de wa stu ją cych an ty ty picz ny Obóz. W tym cza sie Ger -
szo ni ci Wie ku Ewan ge lii – ja ko ka zno dzie je, ewan ge li ści i dzia -
ła cze świec cy – za prze sta wa li gło sze nia, ucze nia i pi sa nia na te -
ma ty zwią za ne z uspra wie dli wie niem i po świę ce niem, a swe
wy sił ki w co raz więk szym stop niu kie ro wa li na pro mo wa nie
sen sa cji, świa to wo ści, re form, awan su spo łecz ne go i zwal cza nia
praw dy. W tym cza sie Ke ha ty ci Wie ku Ewan ge lii w co raz więk -
szym stop niu za prze sta wa li mó wie nia wy kła dów i pi sa nia
na ję zy ko we, eg ze ge tycz ne, hi sto rycz ne i sys te ma tycz ne te ma -
ty, po moc ne dla an ty ty picz ne go Obo zu, naj czę ściej po zo sta wia -
jąc tę pra cę dla an ty ty picz nych 12 szpie gów. W re zul ta cie ży -
ją cy w tym cza sie Me ra ri ci Wie ku Ewan ge lii – zmu sze ni do te -
go sto sun ko wą ja ło wo ścią ksią żek itp. po zo sta łych dwóch grup
Le wi tów – co raz czę ściej za prze sta wa li re da go wa nia i dru ko wa -
nia od po wied niej li te ra tu ry i co raz czę ściej al bo re da go wa li
i dru ko wa li dzie ła an ty ty picz nych 12 szpie gów, al bo ksią żki
świec kie, naj czę ściej po wie ści i in ne po zy cje po zba wio ne chrze -
ści jań skie go ele men tu, a czę sto na wet mu wro gie. W wy ni ku te -
go an ty ty picz ny Obóz był co raz bar dziej na wie dza ny pla ga mi
od rzu ca nia oku pu, nie do wiar stwa, ten den cji zjed no cze nio -
wych, re for mi zmu, za prze cza nia i re wo lu cjo ni zmu – w licz -
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nych po sta ciach ka żdej z tych plag, do ty ka ją cych Obóz ja ko no -
mi nal ny lud Bo ży.

(94) Ostat nie zda nie wer se tu 19, „gdy sy no wie Izra ela zbli -
żą się do świą ty ni”, do ty czy bra nia udzia łu przez Izra eli tów
w słu żbie zwią za nej z Pa nem, sku pia ją cej się w przy byt ku.
Pod kre śla ono myśl, że znaj do wa li się oni w re la cji przy mie rza
z Bo giem, któ ry ocze ki wał od nich uży wa nia Je go świą ty ni
w związ ku z ich przy stę po wa niem do słu żby Je mu ja ko Bo gu
ich przy mie rza. W an ty ty pie zda nie to su ge ru je myśl o Obo zie
w je go dzia ła niach wo bec Bo ga, Chry stu sa, Bi blii, grze chu,
spra wie dli wo ści, po ku ty i wia ry, po nie waż to wła śnie pod ty -
mi wzglę da mi nie uspra wie dli wie ni ma ją pe wien nie wiel ki
zwią zek z ty mi oso ba mi i spra wa mi. Gdy to czy ni li, dzię ki wier -
nej słu żbie Le wi tów Wie ku Ewan ge lii otrzy my wa li po moc
w po zo sta wa niu za do wo lo ny mi z Bo ga w wy żej opi sa nym
zna cze niu; gdy Le wi ci ci by li nie wier ni w swych dzia ła niach
słu żeb nych, an ty ty picz ny Obóz był na wie dza ny przez sym bo -
licz ne pla gi. Wer se ty 20-22 stwier dza ją je dy nie fakt wy ko na nia
po le ceń Pa na w od nie sie niu do Le wi tów z po przed nich czę ści
te go roz dzia łu. Po nie waż wy ja śni li śmy an ty ty py zwią za ne z sa -
my mi po le ce nia mi, ana li zo wa nie ich obec nie by ło by nie po -
trzeb nym po wta rza niem.

(95) Po zo sta ła część te go roz dzia łu przed sta wia czas cię -
żkiej słu żby Le wi tów. Mie li roz po czy nać swo ją cię żką część słu -
żby w wie ku 25 lat (w.24), a za prze sta wać jej w wie ku lat 50. Sło -
wo prze tłu ma czo ne w wer se tach 24, 25 i 26 ja ko „słu żba” [w Bi -
blii gdań skiej ja ko „urząd” w w.24 i 25 oraz ja ko „słu żba” w w.26
– przy pis tł.] oraz sło wo prze tłu ma czo ne w wer se cie 25 ja ko
„słu żyć” od no szą się do cię żkiej pra cy zwią za nej z przy byt -
kiem. Cho dzi tu taj o wy ko ny wa nie cię ższych za ry sów pra cy
Le wi tów, ta kich jak no sze nie cię żkich czę ści przy byt ku itp.
Cho ciaż Le wi ci po wy żej 50. ro ku ży cia nie mie li brać udzia łu
w tak cię żkiej słu żbie, mo gli wy ko ny wać lżej sze pra ce zwią za -
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ne z przy byt kiem, a ta kże uczyć lu dzi z obo zu o ich obo wiąz -
kach i przy wi le jach zwią za nych z przy byt kiem. Te lżej sze pra -
ce za wie ra ją się w wy ra że niu „bę dzie usłu gi wał swo im bra ciom
w na mio cie zgro ma dze nia w peł nie niu słu żby”. Na pierw szy
rzut oka wy da je się, że ist nie je sprzecz ność mię dzy wie kiem 25
lat (z w.24) oraz wie kiem 30 lat (z 4 Moj. 4:3,23,30,35,39,43,47),
po da wa nym ja ko po czą tek „słu żby” Le wi tów. Tę po zor ną
sprzecz ność har mo ni zu je my na stę pu ją co: W wie ku 25 lat Le wi -
ci za czy na li być szko le ni ja ko po moc ni cy, prak ty kan ci przy Le -
wi tach spra wu ją cych peł ną słu żbę, na to miast w wie ku 30 lat ich
prak ty ka do bie ga ła koń ca i sta wa li się wte dy peł no praw ny mi
usłu gu ją cy mi Le wi ta mi. Wer se ty 24 i 25 po da ją peł ny okres
prak ty ki i cię żkiej słu żby, na to miast wer se ty z 4 Moj. po da ją je -
dy nie okres cię żkiej słu żby.

(96) Jest kil ka in te re su ją cych an ty ty pów wer se tów 24-26.
Fakt, że ża den Le wi ta nie mógł roz po cząć słu żby w przy byt ku
w ja kim kol wiek zna cze niu przed 25. ro kiem ży cia jest ty pem
fak tu, że nie doj rza łym uspra wie dli wio nym z wia ry nie po win -
no się przy dzie lać pra cy w słu żbie Pa nu w spo sób urzę do wy,
przed pod ję ciem przez nich nie zbęd ne go wstęp ne go prze szko -
le nia, wy ma ga ne go przez sto sow ny urząd. Do ty czy to Ger szo -
ni tów Wie ku Ewan ge lii ja ko ka zno dzie jów, ewan ge li stów
i dzia ła czy świec kich; Ke ha ty tów Wie ku Ewan ge lii ja ko uczo -
nych pi szą cych i wy gła sza ją cych wy kła dy na te ma ty ję zy ko we,
eg ze ge tycz ne, hi sto rycz ne i sys te ma tycz ne; oraz Me ra ri tów
Wie ku Ewan ge lii ja ko re dak to rów i wy daw ców pism Ger szo -
ni tów i Ke ha ty tów Wie ku Ewan ge lii. W prze ciw nym wy pad ku
po peł nia li by oni po wa żne błę dy, szko dli we dla wszyst kich za -
in te re so wa nych. To, że za nim Le wi ci mo gli stać się peł no praw -
ny mi Le wi ta mi usłu gu ją cy mi, mu sie li przejść pię cio let nie prze -
szko le nie ja ko prak ty kan ci i po moc ni cy usłu gu ją cych Le wi tów
jest ty pem fak tu, że uspra wie dli wie ni mu sie li po świę cić spo ro
cza su, cał ko wi cie wy star cza ją ce go do od po wied nie go przy go -
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to wa nia ich do cię żkiej słu żby wy ma ga nej urzę do wo od uspra -
wie dli wio nych ka zno dzie jów, ewan ge li stów i dzia ła czy świec -
kich, ja ko Ger szo ni tów Wie ku Ewan ge lii; od uspra wie dli wio -
nych pi sa rzy i wy kła dow ców na te ma ty ję zy ko we, eg ze ge tycz -
ne, hi sto rycz ne i sys te ma tycz ne, ja ko Ke ha ty tów Wie ku Ewan -
ge lii; oraz od uspra wie dli wio nych re dak to rów i wy daw ców
dzieł po zo sta łych Le wi tów, ja ko Me ra ri tów Wie ku Ewan ge lii.
Z re gu ły zdol no ści czło wie ka są w naj lep szej for mie mię dzy 30.
a 50. ro kiem ży cia, z któ re go to po wo du Bóg wy zna czył te la ta
ja ko czas cię żkiej pra cy Le wi tów. Roz po czy na nie przez nich
peł no praw nej cię żkiej słu żby Le wi tów w wie ku lat 30, kie dy to
zdol no ści czło wie ka osią ga ją punkt kul mi na cyj ny, po ukoń -
cze niu przez nich przy go to wań, przed sta wia fakt, że od po wie -
dzial na, urzę do wa słu żba wszyst kich trzech grup Le wi tów
Wie ku Ewan ge lii po win na być przez nich po dej mo wa na do pie -
ro wte dy, gdy ich zdol no ści osią gną naj wy ższą for mę, po za -
koń cze niu się ich wstęp ne go przy go to wa nia do od po wied nich
ro dza jów słu żby. Ich słu żba przez 20 lat, w cza sie któ rych zdol -
no ści czło wie ka z re gu ły są na naj wy ższym po zio mie, jest ty -
pem fak tu, że cię żka pra ca Le wi tów Wie ku Ewan ge lii po win -
na być wy ko ny wa na tyl ko przez tych, któ rzy są w swej naj lep -
szej for mie – oczy wi ście nie pod wzglę dem na tu ral ne go wie ku,
lecz ko niecz nych zdol no ści i osią gnięć.

(97) Za prze sta wa nie przez Le wi tów cię żkiej słu żby w wie -
ku lat 50 przed sta wia fakt, że ża den z Le wi tów Wie ku Ewan ge -
lii nie po wi nien pró bo wać wy ko ny wać pra cy (ani być do te go
za chę ca ny), któ ra prze kra cza je go zdol no ści i osią gnię cia. Dal -
sze wy ko ny wa nie przez nich lżej szych prac w przy byt ku oraz
na ucza nie lu dzi po osią gnię ciu przez nich 50. ro ku ży cia jest ty -
pem fak tu, że cho ciaż zdol no ści Le wi tów Wie ku Ewan ge lii ule -
ga ją za ni ko wi dla pew nej urzę do wej pra cy, po win ni wy ko ny -
wać dla Ka pła nów i lu dzi ta ką słu żbę, ja ka jest mo żli wa dla nich
w ich słab ną cym sta nie. To, że sta le wzra sta ją ca nie zdol ność Le -

574 Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego



wi tów, w mia rę jak mi ja ły ich ko lej ne la ta po wy żej 50. ro ku ży -
cia, wy ma ga ła sta łe go zmniej sza nia ich pra cy w ce lu „do sto so -
wa nia cię ża rów do ple ców” jest ty pem fak tu, że tak jak czas,
cho ro by, ubó stwo itp. po mniej sza ją zdol no ści trzech grup Le -
wi tów Wie ku Ewan ge lii, tak zmniej sze niu po win ny ule gać ich
obo wiąz ki w słu żbie Pa na. Le wi ta sta ją cy się cał ko wi cie nie zdol -
ny do słu żby z po wo du cho ro by lub wie ku star cze go przed sta -
wia tych Le wi tów Wie ku Ewan ge lii, któ rych ta len ty sta ją się
nie uży tecz ne dla ja kie go kol wiek ro dza ju słu żby – tych, któ rzy
cał ko wi cie prze sta ją być Le wi ta mi Wie ku Ewan ge lii z po wo du
grze chu lub błę du. Zró żni co wa nie zdol no ści Le wi tów do słu żby
na rzecz przy byt ku lub lu du jest ty pem fak tu, że jed nost ki we
wszyst kich gru pach Le wi tów Wie ku Ewan ge lii znacz nie ró -
żni ły się zdol no ścia mi w dzie łach Wie ku Ewan ge lii. Nie któ rzy
wśród nich by li bar dziej zdol ni i sku tecz ni ja ko ka zno dzie je,
ewan ge li ści i dzia ła cze świec cy; nie któ rzy by li bar dziej zdol ni
i sku tecz ni ja ko pi sa rze i wy kła dow cy na bi blij ne te ma ty ję zy -
ko we, eg ze ge tycz ne, hi sto rycz ne i sys te ma tycz ne; in ni by li bar -
dziej zdol ni ja ko re dak to rzy i wy daw cy pism tych po przed nich.
Tak jak Pan w ró żno rod ny spo sób uży wa ró żnych Ka pła nów,
za le żnie od ich ró żno ra kich ta len tów, sy tu acji opatrz no ścio -
wych i ich du cha po świę ce nia, tak z tych sa mych po wo dów
w ró żno rod ny spo sób uży wa On ró żnych Le wi tów Wie ku
Ewan ge lii w ich ró żnych gru pach, za le żnie od ich ró żno ra kich
ta len tów, sy tu acji opatrz no ścio wych oraz du cha wia ry i spra -
wie dli wo ści.

(98) Ostat nie zda nie wer se tu 26 – „Tak po stą pisz z Le wi ta -
mi od no śnie ich obo wiąz ków” – przez po wtó rze nie pod kre śla
po le ce nia po da ne w wer se tach 24-26. Mia ło ono na ce lu zwró -
ce nie Mo jże szo wi uwa gi na obo wią zek wy ko na nia tych czyn -
no ści wo bec Le wi tów od no śnie cza su roz po czy na nia przez
nich przy go to wa nia do ich cię żkiej słu żby, cza su rze czy wi ste -
go jej po dej mo wa nia, jej trwa nia oraz cza su za prze sta wa nia tej
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cię żkiej słu żby i po dej mo wa nia lżej szej pra cy. Pod kre śle nie to
mia ło na ce lu uczy nie nie Mo jże sza jesz cze bar dziej sta ran nym
w re ali za cji od no śnych spraw, tak jak po le cił Bóg, a ta kie wy -
ko na nie po le ce nia Pa na przez Mo jże sza słu ży ło naj lep szym in -
te re som ka pła nów i lu dzi, a ta kże sa mych Le wi tów. Przed sta -
wia to fakt, że Je ho wa zwró cił na sze mu Pa nu uwa gę na to, by
do pil no wał wy peł nie nia an ty ty pów we wszyst kich wy żej wy -
mie nio nych szcze gó łach. Wy ko na nie przez Mo jże sza te go ty -
pu od po wied nio przed sta wia na sze go Pa na wła ści wie re ali zu -
ją ce go szcze gó ły an ty ty pu, co przy no si ło bło go sła wień stwo an -
ty ty picz nym Ka pła nom i Obo zo wi, a ta kże sa mym Le wi tom
Wie ku Ewan ge lii.

PY TA NIA
(1) Ja kie gru py w cza sie Wie ku Ewan ge lii znaj du ją się wśród

tych, któ rzy mie nią się być lu dem Bo żym, i cze mu one od po wia da -
ją? Co ozna cza fakt, że w Wie ku Ży dow skim lud Bo ży skła dał się
z tych trzech grup – jak po twier dza ją to przy to czo ne wer se ty? Na co
już wska zy wa li śmy, a co roz wa ży my w obec nym roz dzia le?

(2) Ja ki typ przed sta wi li śmy pod ko niec po przed nie go roz dzia -
łu? Cze go nie ana li zu je my w tym roz dzia le i dla cze go? Do cze go
w związ ku z tym ogra ni cza my na szą uwa gę i o czym roz wa ża nia te
nas prze ko nu ją?

(3) Ja ki mi Le wi ta mi Wie ku Ewan ge lii są uspra wie dli wie ni z wia -
ry, a kto jest ni mi w skoń czo nym ob ra zie te go Wie ku? Czym zaj mie -
my się w na szych roz wa ża niach i któ re wer se ty o tym trak tu ją? Co wy -
ka że do kład ne roz wa ża nie tych wer se tów? Co po ka zu je nam w.5?

(4) Ja kie dwa po le ce nia za wie ra w.6? Ko go w ty pie tym re pre zen -
tu je Bóg, a ko go Mo jżesz – ja kiej dzia łal no ści to do ty czy? W ja ki spo -
sób nasz Pan odłą czał pro spek tyw nych uspra wie dli wio nych od resz -
ty Obo zu? Ja ki in ny ro dzaj do świad czeń to wa rzy szył tym czte rem
wy mie nio nym po wy żej? Jak mo żna scha rak te ry zo wać tych pięć ro -
dza jów do świad czeń? Co jesz cze mo żna za li czyć do pro ce su odłą cza -
nia uspra wie dli wio nych – do cze go od no szą się sło wa z w.6?

(5) W ja kich zna cze niach sło wo oczysz cze nie uży wa ne jest w Bi blii
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w od nie sie niu do Wie ku Ewan ge lii? – po daj szcze gó ły. Ja kie jest zna -
cze nie te go sło wa w w.6,7,12 oraz 21? O ilu i ja kich pro ce sach oczysz -
cza nia mó wi w.7? Co te trzy rze czy sta no wi ły w ty pie?

(6) Gdzie jesz cze jest mo wa o wo dzie oczysz cze nia? Jak wo da ta
na zwa na jest w he braj skim tek ście w.7 i ja kie są zna cze nia sło wa
cha tath? – po daj po twier dza ją ce to wer se ty. Któ re zna cze nie nas tu -
taj in te re su je i dla cze go? Ja kie wy ja śnie nie wo dy oczysz cze nia po dał
nasz Pa stor? Do cze go ty picz na wo da oczysz cze nia by ła uży wa -
na w 4 Moj. 19? Ko go re pre zen tu ją umar li i cze go ty pem jest prze by -
wa nie w ich obec no ści oraz ich do ty ka nie? Co przed sta wia po piół
czer wo nej ja łów ki, a co – wo da ży wa? – wy ja śnij na przy kła dzie
Elia sza i Eli ze usza. Ja ki jest an ty typ mie sza nia po pio łu i wo dy oraz
na czy nia, w któ rym znaj do wa ła się wo da oczysz cze nia? Cze go do -
ko nu ją ta kie na uki i cze go jest to an ty ty pem?

(7) Co re pre zen tu je po le ce nie przez Bo ga Mo jże szo wi, by po -
kro pił Le wi tów wo dą oczysz cze nia? Ja kie trzy ro dza je prawd z re gu -
ły za wie ra ją ty py (po piół) oraz an ty ty py (wo da ży wa)? Cze mu mia -
ły za tem słu żyć ty py i an ty ty py w an ty ty picz nym kro pie niu i o co sta -
rał się nasz Pan przez ca ły Wiek Ewan ge lii?

(8) Ja kie hi sto rie by ły w tym ce lu opo wia da ne? Gdzie i przez ja -
kie na rzę dzia na uki te by ły po da wa ne pro spek tyw nym uspra wie dli -
wio nym? Cze mu słu ży ły te ty picz ne i an ty ty picz ne na uki? W czym
po ma ga ło to pro spek tyw nym uspra wie dli wio nym i cze go im udzie -
la ło? Co te wszyst kie ele men ty sta no wią?

(9) Ja ki był dru gi pro ces oczysz cza ją cy Le wi tów i ja ki mi sło wa mi jest
wy ra żo ny? Co re pre zen tu je brzy twa i co ozna cza okre śle nie pra wo? –
po daj po twier dza ją ce to wer se ty. O ja kich trzech ro dza jach pra wa mó -
wi Bi blia? Cze go Pra wo to udzie la tym, któ rzy na nie re agu ją? Na ja kie
dwa spo so by to czy ni i o czym w ten spo sób prze ko nu je grzesz ni ka?
W ja ki spo sób to Pra wo re ali zu je pierw szą z tych dwóch funk cji? W ja -
ki spo sób peł ni dru gą z tych dwóch funk cji i o czym prze ko nu je grzesz -
ni ka? Ja kie in ne pra wo do ko nu je te go sa me go i w ja ki spo sób to czy ni?
O czym to Pra wo prze ko nu je tych o uczci wym ser cu? 

(10) Cze go jesz cze do ko nu je Pra wo w związ ku z grze cha mi lu -
dzi? O czym prze ko nu je tych, któ rzy na nie re agu ją? Co wzbu dza to
w ser cu grzesz ni ków? Do ja kie go prze ko na nia w wy ni ku te go pro -
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wa dzi Pra wo? Ja ki ma to wpływ na grzesz ni ka? Gdzie koń czy się
dzia ła nie Pra wa i cze go nie mo że ono dać grzesz ni ko wi?

(11) W ja ki spo sób an ty ty picz ny Mo jżesz nie uży wał, a w ja ki
uży wał tej brzy twy? Kim by ły Je go na rzę dzia oży wio ne? Czym by -
ły Je go na rzę dzia nie oży wio ne? Do ja kich dwóch grup de no mi na -
cji na le że li Le wi ci – ja kie by ły to ko ścio ły i w ja ki spo sób uży wa ły
one sym bo licz nej brzy twy? Ja cy człon ko wie tych ko ścio łów ro bi li
do bry uży tek z tej brzy twy? W ja ki spo sób przyj mo wa li oni nie kie -
dy tę brzy twę?

(12) W ja ki spo sób na rzę dzia te po da wa ły brzy twę pro spek tyw -
nym Le wi tom i co to ozna cza? Co dzię ki te mu za czy na li oni do strze -
gać w so bie? Co jesz cze na rzę dzia te ogła sza ły, po da jąc im tę brzy twę
i ja ki przy tej oka zji gło si ły błąd? Co na rzę dzia te jed no cze śnie od bie -
ra ły pro spek tyw nym uspra wie dli wio nym? Na co po zwa la ło wrę -
cza nie im brzy twy, ja kie prze ko na nie wzbu dza ło i jak mo żna na zwać
ten pro ces? 

(13) Kto po da wał brzy twę, kto do ko ny wał go le nia i co to ozna -
cza? Co ozna cza wy cią gnię cie sym bo licz nej rę ki po brzy twę? Ja kie
dwa zna cze nia ma wzię cie brzy twy do rę ki? Ja kie jest sym bo licz ne
zna cze nie wło sów w Bi blii? – uza sad nij. Z ja kie go punk tu wi dze nia
grze chy mo że my na zwać wła dza mi? Co na le ży uczy nić z ta ki mi wła -
dza mi i ja ki pro ces te go do ko nu je? Co ozna cza za tem sym bo licz ny
akt go le nia i jak po twier dza to je den z ele men tów po ku ty? Do cze -
go więc wspól nie pro wa dzi ły an ty ty picz na wo da i brzy twa? – wy -
mień jej ele men ty skła do we. Któ rych ele men tów po ku ty do ko nu je
an ty ty picz na wo da i brzy twa, a któ rych nie?

(14) W ja ki spo sób do ko nu je się ta ostat nia część po ku ty? Ja kie
sym bo licz ne zna cze nie ma ją w Bi blii sza ty i na gość? W ja ki spo sób po -
twier dza ją to Apo sto ło wie? Co nie kie dy dzie je się z na szy mi sza ta mi
li te ral ny mi i sym bo licz ny mi? Kie dy je ste śmy po ka za ni w Bi blii ja ko
bez ska zy – kto ni gdy nie miał żad nych skaz? Co jest w Bi blii sym bo -
licz ną wo dą? Co jest za tem po ka za ne w pra niu szat przez pro spek -
tyw nych Le wi tów? Co mo że my po wie dzieć o czy sto ści kan dy da -
tów do uspra wie dli wie nia z wia ry? Co i w ja ki spo sób na le ży uczy -
nić z ty mi wa da mi? Czym grzesz nik w Wie ku Ewan ge lii koń czy pro -
ces po ku ty i w czym jest on po ka za ny? 
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(15) W ja ki spo sób w ogól nym ty pie zo stał przed sta wio ny krok
po ku ty? Ja kie in for ma cje mo że my zna leźć w w.7? Od ja kich grec kich
słów po cho dzą sło wa po ku ta i po ku to wać – ja kie jest ich zna cze nie? Ja -
ką zmia nę to ozna cza? – omów ko lej no trzy jej kie run ki. Co nie ro ze -
rwal nie wią że się z ta ką nie na wi ścią do grze chu i za mi ło wa niem
do spra wie dli wo ści? Dla cze go praw dzi wa po ku ta jest tak bar dzo
prze nik nię ta ża lem i gdzie jest to na przy kład wi docz ne? Jak ta ki żal
na zy wa ny jest w Bi blii?

(16) Omów ko lej no ele men ty po ku ty w od nie sie niu do grze chu.
Omów ko lej no ele men ty po ku ty w od nie sie niu do spra wie dli wo ści.
Ja kie dwa za ry sy po sia da więc po ku ta – z ilu i ja kich skła da ją się one
ele men tów? Czym jest po ku ta z punk tu wi dze nia uspra wie dli wie nia
i co jesz cze na le ży uczy nić, by je osią gnąć?

(17) Po daj i omów wer se ty No we go Te sta men tu, w któ rych wy -
stę pu je cza sow nik me ta no ein. Po daj i omów wer se ty, w któ rych wy -
stę pu je rze czow nik me ta no ia. Czym we dług ana li zy tych dwóch słów
jest w Bi blii po ku ta?

(18) Co zna leź li śmy po wy żej w an ty ty pie 4 Moj. 8:5-7? Ja kie trzy
pro ce sy zgod nie z w.7 do pro wa dza ją grzesz ni ków do po ku ty? Kie -
dy na stę pu je w nich peł na po ku ta wo bec Bo ga – co jest po trzeb ne
do osią gnię cia te go re zul ta tu? Dla cze go wła śnie te go po win ni śmy się
spo dzie wać i co mo że my po wie dzieć o wszyst kich dzie łach Bo ga? 

(19) Do cze go po ku ta jest wy star cza ją ca, a cze go nie jest w sta nie
do ko nać – co jesz cze jest nie zbęd ne? Co i dla cze go sta ło by się, gdy -
by dzie ło na sze go oczysz cza nia za trzy ma ło się na po ku cie? Cze go
Pra wo jest w sta nie do ko nać, a w czym jest bez rad ne i z ja kie go po -
wo du? Co jest w sta nie do ko nać te go, cze go Pra wo do ko nać nie mo -
że i gdzie jest to przed sta wio ne? Kie dy je ste śmy w sta nie do strzec na -
stęp ny za rys oczysz cze nia i co jest po trzeb ne, by zro zu mieć go w for -
mie po da nej w w.8?

(20) Ja kie ofia ry po ka zu je w.8? W ja ki spo sób dwa ciel ce przed -
sta wio ne są w w.8 i 12 – co wy ni ka z fak tu na zwa nia dru gie go ciel ca
ofia rą za grzech, a nie ofia rą za wy stęp ki? Ja kie wer se ty do wo dzą, że
nasz Pan jest an ty ty picz nym Ciel cem? Cze go do ty czy za tem alu zja
do ciel ca na ofia rę za grzech w w.8? – po daj po twier dza ją ce to wer -
se ty. Ja ką myśl war to za cho wać w pa mię ci na przy szłość?
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(21) Jak i dla cze go nie po win ni śmy ro zu mieć ciel ca na ofia rę ca -
ło pal ną? Co przed sta wia ofia ra ca ło pal na i skąd o tym wie my? –
przy tocz ko lej ne do wo dy.

(22) W ja ki spo sób Bóg ma ni fe stu je w an ty ty pie przy ję cie ofia ry
dla ró żnych klas? – po daj przy kład Ty siąc le cia i Wie ku Ewan ge lii.
Któ rej z tych ma ni fe sta cji do ty czy w.8 i dla cze go? W ja ki spo sób Bóg
ma ni fe stu je przy ję cie ofia ry Chry stu sa za tym cza so wo uspra wie dli -
wio nych? Omów ko lej ne te go prze ja wy. Przy go to wa niem do cze go
by ły trzy ostat nie ma ni fe sta cje? Z któ ry mi z tych ma ni fe sta cji szcze -
gól nie wią zał się cie lec ofia ry ca ło pal nej i dla cze go tak są dzi my?

(23) Cze go zro zu mie nie jest nie zbęd ne do do strze że nia do kład -
nej ro li oby dwu ciel ców – co re pre zen tu ją ofia ry śnied ne? W ja ki
spo sób chwa li my Bo ga? W ja ki spo sób czci my Bo ga? – po daj przy kła -
dy i wer se ty to po twier dza ją ce. Jak jest za tem skła da na an ty ty picz -
na ofia ra śnied na i z cze go to wy ni ka?

(24) Cze go nie przed sta wia ją po szcze gól ne ro dza je ty picz nych
ofiar, a co przed sta wia ją? Ja kie ró żne an ty ty picz ne ofia ry zło żył nasz
Pan i co one ozna cza ją? – omów ka żdą z nich. W ja ki spo sób ty py od -
no szą się do ró żnych ofiar Ko ścio ła? Kto jesz cze wy peł ni nie któ re z ta -
kich za ry sów?

(25) Co su ge ru ją ofia ry śnied na i za grzech z w.8? Co su ge ru je wy -
mie nie nie ofia ry ca ło pal nej w związ ku z ofia rą śnied ną na eta pie
w.8? Ja ki jest zwią zek mię dzy w.8 a 7? W ja ki spo sób an ty typ po twier -
dza zwią zek mię dzy w.7 a 8? 

(26) Co na rzę dzia Bo ga czy ni ły po do pro wa dze niu nas do po ku -
ty zgod nie z an ty ty pem w.7? Co gło sze nie ta kie uka zy wa ło? Co jesz -
cze po ka zy wa ło? Co ob wiesz cza ło? Ja ką myśl przed sta wia ło? Cze go
do wo dzi ło? Ja ką jesz cze jed ną myśl przed sta wia ło? Co nie ule ga
wąt pli wo ści?

(27) Co i z ja kie go po wo du nie zo sta ło po da ne w po przed nim
aka pi cie? W ja ki spo sób jest to po ka za ne? – po daj szcze gó ły. Do ko -
go na le żą te wszyst kie czy ny i dla cze go? Na czym one po le ga ją i co
jest te go wy ni kiem? W ja kim zna cze niu w.8 mó wi o przy nie sie niu
ofia ry za grzech? – uza sad nij. W ja kim zna cze niu w.8 mó wi o przy -
nie sie niu ofia ry ca ło pal nej? Co z na tu ry te go przy pad ku wy ni ka
w od nie sie niu do gło sze nia o rze czach, któ rych Bóg do ko nu je przez
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ak ty ma ni fe stu ją ce przy ję cie przez Nie go ofia ry Chry stu sa? – uza sad -
nij. Do cze go więc wy łącz nie od no si się w.8, a cze go nie do ty czy – jak
jest to ty picz nie po ka za ne?

(28) Co i na ja kiej pod sta wie stwier dzi li śmy po wy żej i co w ten
sam spo sób mo że my jesz cze wy ka zać? W ja kich sło wach w.8 jest to
po ka za ne? Co re pre zen tu ją przed nia mą ka i oli wa? Ja kie dwie praw -
dy za wie ra ją się w ofie rze ca ło pal nej i śnied nej z punk tu wi dze nia
w.8? Co te dwie praw dy opi su ją i na czym ten akt po le ga? Do cze go
i w ja ki spo sób wie rzą cy jest do pro wa dza ny przez te dwie rze czy? Co
jest trze cim za ry sem ma ni fe sto wa nia przez Bo ga przy ję cia ofia ry
Chry stu sa za grzesz ni ków? Co Bóg wy raź nie ma ni fe stu je, uspra wie -
dli wia jąc wie rzą ce go grzesz ni ka i przyj mu jąc go do sta nu przy jaź ni?

(29) Cze go do wo dem jest we dług Bi blii prze ba cze nie przez Bo -
ga po ku tu ją ce mu i wie rzą ce mu grzesz ni ko wi? – wy każ na pod sta wie
wer se tów. Cze go do wo dzi na stęp na se ria wer se tów? Jak po twier dza
to na sze wła sne do świad cze nie?

(30) O czym jesz cze wie my na pod sta wie na sze go wła sne go do -
świad cze nia oraz in nych? Cze go uczy na ten te mat Bi blia i dla cze go
mu si to mieć miej sce? Co ma ją na my śli wer se ty uczą ce, że Je zus jest
na szą spra wie dli wo ścią i do sko na ło ścią? – omów je. Ja kie in ne wer -
se ty rów nież ma ją to na my śli? – omów je. W ja ki spo sób spra wie dli -
wość Chry stu sa mo że stać się czy jąś wła sno ścią w Ty siąc le ciu? W ja -
ki spo sób mo że stać się ona czy jąś wła sno ścią na tych miast? Kto i ja -
kie po sel stwo gło sił w cza sie Wie ku Ewan ge lii? 

(31) Do cze go osta tecz nie spro wa dza się grzech i co czy ni z czło -
wie kiem? W ja ki spo sób wpły wa on na sto su nek Bo ga do grzesz ni -
ka? Czym we dług Bi blii są grzesz ni cy dla Bo ga? – omów po szcze gól -
ne wer se ty. Cze go we dług Bi blii do ko nu je grzech mię dzy Bo giem
a grzesz ni kiem? – omów po szcze gól ne wer se ty. Co jest jed nym z naj -
głęb szych ro dza jów smut ku praw dzi wie po ku tu ją cych? Co jest jed -
nym ze spo so bów ma ni fe sto wa nia przez Bo ga przy ję cia ofia ry Chry -
stu sa? – wskaż na sto sow ne wer se ty. Kto gło sił o tym fak cie i ja ką ofia -
rą by ło to gło sze nie? Co wie my z wła sne go do świad cze nia od no śnie
an ty ty picz nej ofia ry śnied nej i ca ło pal nej z te go wer se tu?

(32) Do cze go w an ty ty pie od no si się w.8, a o czym dla kon tra stu
trak tu je w.12? Ja kie po twier dze nie uzy ska my po roz wa że niu ty pów
i an ty ty pów z w.6,7 i 8? Ja ką na ukę do dat ko wo to po twier dza? Ja kie
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jest zna cze nie uspra wie dli wie nia z wia ry w Wie ku Ewan ge lii i w ja -
ki spo sób jest to wi docz ne w Bi blii?

(33) Cze go w na tu ral ny spo sób mo gli by śmy się spo dzie wać
w związ ku z tre ścią w.12, a dla cze go tak nie jest? – po daj po wód zwią -
za ny z ko lej no ścią chro no lo gicz ną. Co jest jed ną z my śli pod kre śla -
nych w w.9-11?

(34) W ja kim zna cze niu nie uży wa my, a w ja kim uży wa my tu taj
sło wa Le wi ta? Ja kie trzy szcze gól ne rze czy by ły po trzeb ne do prze nie -
sie nia Le wi tów ze sta no wi ska świec kie go do sta no wi ska sług przy -
byt ku? Co typ wy raź nie pod kre śla w od nie sie niu do tych wszyst kich
trzech ak tów – jak dłu go mia ło to trwać?

(35) W ja ki spo sób re agu ją cy grzesz ni cy by li do pro wa dza ni do po -
ku ty i wia ry w ko ścio łach ry tu ali stycz nych – ja ko kto by li oni przed -
sta wia ni ogó ło wi człon ków da ne go ko ścio ła i ja ki był bar dziej pu blicz -
ny spo sób do ko ny wa nia te go? Któ rzy z nich rze czy wi ście do stę po wa -
li uspra wie dli wie nia – za ko go by li uwa ża ni przez człon ków swych
zbo rów? Cze go by ło to an ty ty pem i jak na le ży to ro zu mieć w od nie -
sie niu do ka żde go z nich? Jak pro ce du ra ta wy glą da ła w ko ścio łach nie -
ry tu ali stycz nych? Czy w oby dwu ro dza jach ko ścio łów sto so wa no ta -
kże in ne me to dy – w czym by ły one po dob ne, a czym się ró żni ły? Jak
pro wa dzo ne by ło gło sze nie? Co czy nio no w oby dwu ro dza jach ko ścio -
łów przed wszyst ki mi ich człon ka mi i cze go by ło to an ty ty pem? W ja -
ki spo sób roz głos ten miał miej sce w przy pad ku osób uzy sku ją cych
uspra wie dli wie nie bar dziej pry wat nie? 

(36) Ja ka jest pierw sza z dwóch wa żnych kwe stii po ru szo nych
w w.10 i w ja kim zna cze niu nie któ rzy uży wa ją te go wy ra że nia? Kto
i w od nie sie niu do ja kich wer se tów pro pa go wał ta ki po gląd? Ja kie
wer se ty do wo dzą, że wy ra że nie to nie ma w Księ dze Ijo ba ta kie go
zna cze nia? – uza sad nij to ta kże przy mio ta mi Bo ga. Ja ka jest pra wi -
dło wa myśl w.10? – uza sad nij w od nie sie niu do ty picz nych i an ty ty -
picz nych Le wi tów. Jak więc ro zu mie my po le ce nie przy pro wa dze nia
Le wi tów przed Pa na?

(37) Cze go do ty czy dru gi punkt w.10 – ile sym bo licz nych zna czeń
ma w Bi blii to wy ra że nie? Ja kie jest pierw sze je go zna cze nie? – omów
na przy kła dzie Aaro na i je go sy nów. Ja kie jest dru gie zna cze nie te go wy -
ra że nia? – po wo łaj się na sto sow ne fak ty z No we go Te sta men tu. Ja kie
jest je go trze cie zna cze nie w Bi blii i gdzie mo żna je za uwa żyć?
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(38) Dla cze go pierw sze zna cze nie te go wy ra że nia nie od po wia -
da w.10? Dla cze go nie od po wia da mu je go dru gie zna cze nie? Ja kie
zna cze nie od po wia da w.10 i cze go to jest ty pem? W ja kich oko licz -
no ściach do cho dzi ło do ta kie go za twier dza nia? Co wszy scy so bie
przy po mi na my?

(39) Co by ło jed nym z ko lej nych eta pów po świę ca nia Le wi ty
do je go słu żby i co wte dy mia ło miej sce? Czym zaj mo wa li się an ty -
ty picz ni Le wi ci Ger szo ni ci? Co na le ża ło pro wa dzić, aby wy ko nać
pierw sze dzie ło? Co by ło po trzeb ne do wła ści we go wy ko ny wa nia te -
go dzie ła? W ja kich for mach no mi nal ny lud Bo ży wy ra żał dla nich
apro ba tę? W ja ki spo sób czy nio no to wo bec Ger szo ni tów Szi me -
itów? Cze go te ich uczyn ki by ły an ty ty pem?

(40) Czy no mi nal ny an ty ty picz ny Izra el kładł rę ce ta kże na an ty -
ty picz nych Me ra ri tach – czym się oni zaj mo wa li? W ja ki spo sób no -
mi nal ny lud Bo ży za twier dzał te dwie gru py Me ra ri tów? Czy za -
twier dzał on ta kże an ty ty picz nych Ke ha ty tów – czym się oni zaj mo -
wa li? W ja ki spo sób an ty ty picz ni Izra eli ci ich po pie ra li? Co więc wi -
dzi my w dzia ła niach ty picz nych i an ty ty picz nych Izra eli tów w sto -
sun ku do Le wi tów?

(41) Czy treść za war ta mię dzy w.8 a w.12 jest umiesz czo na wła -
ści wie? – po daj pierw szy te go po wód. Ja ki jest dru gi te go po wód?
Cze go do ko nu je ana li za 4 Moj. 8:5-10?

(42) Ja kie jest po praw ne tłu ma cze nie w.11? Ja kie ofia ry po mi nę -
li śmy w aka pi cie (24) i ja kie jest ich zna cze nie? Ja ka ofia ra ob ra ca nia
nie jest po ka za na w tym wer se cie, a ja ka jest? O czym mó wi w.13 i co
z te go wy ni ka dla ty pu i an ty ty pu? 

(43) Ja ki jest an ty typ ofia ro wa nia przez Aaro na Le wi tów ja ko
ofia ry ob ra ca nia? Co zna czy, że do ko nu je się to „przed Pa nem”? Ja -
ki jest cel te go ob ra ca nia i czy jest ta ki sam, jak ob ra ca nie Le wi tów
przez Mo jże sza? Ja kie fak ty skła nia ją nas do po glą du, że ob ra ca nie
Le wi tów przez Aaro na jest ty pem ich dłu gich przy go to wań do słu -
żby? Ja kie jest zna cze nie te go, że są oni ofia ro wa ni przez Pa na ja ko
ofia ra ob ra ca nia an ty ty picz nych sy nów Izra ela?

(44) Cze go do ty czy ło przy go to wa nie Le wi tów Wie ku Ewan ge lii?
– po daj od no śne szcze gó ły. Uza sad nij ko lej ność w.8-12 z punk tu wi -
dze nia za war tych w nich tre ści.
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(45) Kie dy na stę pu je głów ne przy go to wa nie an ty ty picz nych Le -
wi tów? Co obej mu je przy go to wa nie ser ca wszyst kich grup i po dzia -
łów Le wi tów Wie ku Ewan ge lii? Jak dłu go trwał ten etap ich roz wo -
ju i kie dy do cho dzi ło w nich do po świę ce nia? Cze go ten za rys przy -
go to wa nia nie ozna czał, a co ozna czał i z ja kie go po wo du? W ja ki
spo sób po ziom słu żby Le wi tów wpły wał na ich przy go to wa nie –
gdzie mo że my to za uwa żyć?

(46) Ja kie ce chy no si ło po wy ższe przy go to wa nie i ja kie by ły te -
go skut ki – któ re z przy go to wań Le wi tów by ło naj wy raź niej sze? Co
ta kie przy go to wa nie ozna cza ło w przy pad ku an ty ty picz nych Ger szo -
ni tów – cze go uczo no ich w ko le giach? Cze go uczo no ich w se mi na -
riach? Jak to szko le nie wy glą da ło w kra jach, w któ rych nie by ło se -
mi na riów? Jak przy go to wy wa ni by li mi sjo na rze? Któ rzy z nich wła -
snym wy sił kiem przy go to wy wa li się w szko le do świad cze nia? W ja -
ki spo sób przy go to wy wa ni by li Ger szo ni ci Szi me ici i czym się oni zaj -
mo wa li? W ja ki spo sób jest po ka za na cią głość te go przy go to wy wa -
nia oraz prze ka zy wa nie ich do tej pra cy przez no mi nal ny lud Bo ży?

(47) W ja ki spo sób by li ofia ro wa ni przez na sze go Pa na Me ra ri ci
Mu szie go ja ko ofia ra ob ra ca nia? Jak w ten sam spo sób ofia ro wa ni by -
li przez Nie go Me ra ri ci Ma chli ci?

(48) Dla cze go Ke ha ty ci Wie ku Ewan ge lii mu sie li przejść naj bar -
dziej sta ran ne przy go to wa nie ze wszyst kich Le wi tów – czym w wie -
lu przy pad kach rów no cze śnie oni by li? Na czym po le ga ła wy jąt ko -
wość Edwar da Ro bin so na i Ja me sa Stron ga? – co z re gu ły po sia da li
Ke ha ty ci Wie ku Ewan ge lii i co do dat ko wo otrzy my wa li? Jak przy go -
to wy wa ni by li ci z nich, któ rzy do star cza li po mo cy ję zy ko wych? Ja -
cy in ni Ke ha ty ci mu sie li prze cho dzić przez po dob nie zło żo ny pro ces
przy go to waw czy? Co do strze ga my w przy go to wa niu, ja kie mu mu -
sie li być pod da wa ni Ke ha ty ci Wie ku Ewan ge lii i co by ło te go po wo -
dem? Kim więc by li Ke ha ty ci Wie ku Ewan ge lii i jak jest to po ka za ne
w ty pie? W ja ki spo sób po ka za na jest w ty pie ro la na sze go Pa na,
a w ja ki – no mi nal ne go lu du Bo że go? Co ozna cza, że ob ra ca nie Ke -
ha ty tów od by wa ło się przed Pa nem? 

(49) Czym ce chu je się w.12 spo śród wszyst kich wer se tów 4 Moj.
8 i co mo że my po wie dzieć o je go umiesz cze niu w tym roz dzia le? Jak
brzmi pierw sze zda nie te go wer se tu i co to ozna cza? Co Bi blia wy raź -
nie uczy o Je zu sie w sto sun ku do grzesz ni ka? – omów po szcze gól ne
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wer se ty. Ja kie dwa ro dza je wer se tów przy to czo ne są w po wy ższych
od no śni kach? Na co wska zu je opar cie rąk Le wi tów na ciel cu ofia ry
za grzech w w.12? 

(50) Cze go ty pem jest opar cie ich rąk na ciel cu ofia ry za grzech
i jak wią że się to z re pre zen ta cją? Cze go ty pem jest więc po ło że nie
przez Le wi tów rąk na ciel cu ofia ry za grzech? Co jest za tem po ka za -
ne w opar ciu rąk Le wi tów na ciel cu ofia ry za grzech? Cze go ty pem
jest opar cie przez nich rąk na ciel cu ofia ry ca ło pal nej i co to ozna cza
w od nie sie niu do ich wia ry?

(51) Dla cze go cza sow nik oprą jest w tym kon tek ście bar dzo zna -
czą cy? Jak nasz Pa stor de fi nio wał wia rę? Skąd we dług ty pu z w.8 po -
cho dzi wia ra? Co jest jej pod sta wą, a co nad bu do wą? Cze go i w ja ki
spo sób uży wa wia ra uspra wie dli wia ją ca? Wo bec ko go jesz cze uży -
wa ona tych dwóch ele men tów, i to w dwóch ró żnych za kre sach? –
omów ko lej no. W od nie sie niu do cze go jesz cze ich ona uży wa?
Do cze go więc wia ra uży wa tych dwóch ele men tów w od nie sie niu
do Chry stu sa i Bo ga? W czym to wszyst ko jest po ka za ne?

(52) Ja ka jest na stęp na myśl pod da na na szej uwa dze i dla cze go
mo że ona wy da wać się dziw na? Jak mo że my to wy ja śnić? Cze go
ko lej nym po twier dze niem są te uwa gi i co po ka zu ją?

(53) Jak nie po win ni śmy ro zu mieć ofia ro wa nia ciel ca ja ko ofia ry
za grzech z w.12 i ja kie są te go po wo dy? Co więc ozna cza zło że nie
ofia ry za grzech przez Mo jże sza i Aaro na? Gdzie wy stę pu je to uży -
cie sło wa ofia ra i ja kie to ma zna cze nie dla miej sca do ko ny wa nia ak -
tu uspra wie dli wie nia? Co fakt ten jesz cze wy raź niej po zwa la do -
strzec – czym ró żni się wy ku pie nie Ko ścio ła od wy ku pie nia uspra -
wie dli wio nych z wia ry? Któ re go z tych wy ku pów do ty czy nasz tekst
i cze go jest on ko lej nym sil nym po twier dze niem?

(54) Ja kie kla sy są ilu stra cja mi tym cza so wo uspra wie dli wio nych
osób? Na czym po le ga tym cza so wość ich uspra wie dli wie nia? Ja kie
kla sy i z ja kie go po wo du w oczy wi sty spo sób nie mo gły ko rzy stać
z rze czy wi ste go przy pi sa nia im za słu gi Chry stu sa? W ja kim ce lu św.
Pa weł przy ta cza Abra ha ma i Da wi da w Rzym. 4:3-8 i co z te go wy -
ni ka dla wie rzą cych Wie ku Ewan ge lii? Ja ka jest ró żni ca mię dzy
uspra wie dli wie niem tym cza so wym a oży wio nym, je śli cho dzi o ro -
lę Bo ga i Chry stu sa? W ja ki spo sób i gdzie Bi blia uczy o uspra wie dli -
wie niu oży wio nym? W ja ki spo sób w gre ce i ję zy ku an giel skim po -
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ka za na jest wia ra po świę ca ją ca? W ja ki spo sób w ję zy kach tych po -
ka za na jest wia ra uspra wie dli wia ją ca?

(55) Gdzie do ko ny wa ne są oby dwa ro dza je uspra wie dli wie nia
i o któ rym z nich mó wi Żyd. 9:24? Co na te mat miej sca do ko ny wa -
nia uspra wie dli wie nia wno si Rzym. 3:25 i 22? Cze go we dług Żyd.
1:3 do ko nał nasz Pan po wstą pie niu do nie ba – kie dy do ty czy to kla -
sy Ko ścio ła, a kie dy po szcze gól nych je go człon ków? Za ko go za tem
do ko na ne zo sta ło przy pi sa nie w dniu Pięć dzie siąt ni cy, a za ko go
by ło ono do ko ny wa ne w cza sie trwa nia Wie ku Ewan ge lii? Do cze go
ta ró żni ca jest nie co po dob na? Cze go Je zus do ko nu je wo bec nas,
gdy grze szy my, a na stęp nie pro si my o prze ba cze nie? W ja ki spo sób
ten za rys przy pi sy wa nia za Le wi tów Wie ku Ewan ge lii jest za su ge ro -
wa ny w ty pie?

(56) Do cze go Je zus do pro wa dzał Le wi tów Wie ku Ewan ge lii
przed do ko na niem za nich przy pi sa nia? Na czym po le ga wia ra uspra -
wie dli wia ją ca i jak się do niej do cho dzi? W ja ki spo sób Bóg wcho dził
w stan po czy ta ne go po ko ju z wie rzą cym już grzesz ni kiem? Dla cze go
po mi mo tych czte rech ak tów uspra wie dli wie ni z wia ry są uspra wie -
dli wie ni tym cza so wo, a nie w spo sób oży wio ny? W ja ki spo sób tym -
cza so we uspra wie dli wie nie Le wi tów Wie ku Ewan ge lii jest pod trzy my -
wa ne po mi mo po peł nia nia przez nich ko lej nych grze chów?

(57) Ja kie py ta nie obec nie roz wa ży my? W ja ki spo sób Je zus do -
ko ny wał uspra wie dli wie nia oży wio ne go? Co wów czas zwal niał
i na ja kiej pod sta wie – co umo żli wia ło to Bo gu? Ja ka śmierć od tej po -
ry nie by ła już mo żli wa dla ta kiej jed nost ki? W ja ki spo sób i pod ja -
kim wa run kiem są od tej po ry prze ba cza ne grze chy sła bo ści i igno -
ran cji ta kiej jed nost ki? Ja ki jest re zul tat orę dow nic twa Je zu sa? Co ta
ła ska wa mo żli wość nam da je? Dla cze go przy oka zji Le wi tów Wie ku
Ewan ge lii mó wi my o uspra wie dli wie niu oży wio nym, któ re nie jest
ich udzia łem? 

(58) Ja kie dwie rze czy po le ca Mo jże szo wi w.12 i co ozna cza wy -
ko na nie pierw szej z nich? Cze go, ogól nie mó wiąc, do ty czy skła da nie
przez Mo jże sza ofia ry ca ło pal nej? W ja ki spo sób na sze uwa gi z ak.
(53) tłu ma czą skła da nie przez Je zu sa ofia ry ca ło pal nej? Co za tem
przed sta wia skła da nie przez Mo jże sza ofia ry ca ło pal nej? 

(59) Co ja ko po świę ce ni mo że my po wie dzieć o peł nie niu tej słu -
żby przez Chry stu sa wo bec nas? Ja kie ko rzy ści to nam przy no si ło? Ja -
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kie ró żne do świad cze nia pro wa dzi ły do te go sa me go re zul ta tu? Dla -
cze go mi łu ją cy Pan wpro wa dzał tak ró żne do świad cze nia do na sze -
go ży cia i co przez to czy nił?

(60) O czym mó wi ostat nie zda nie w.12 i cze go to jest ty pem? Ja -
ką ro lę w po jed na niu od gry wa nasz Pan? Ja ką ro lę od gry wa w nim
Bóg? Co za kła da i ozna cza sło wo po jed na nie? – zi lu struj to na przy kła -
dzie re la cji mię dzy Bo giem a grzesz ni kiem. Wy mień ko lej ne eta py re -
ali za cji za pla no wa ne go przez Bo ga po jed na nia. Co mo żna po wie -
dzieć o po szcze gól nych je go punk tach?

(61) Co sta no wi za słu gę bę dą cą po wo dem po jed na nia? W ja ki
spo sób Chry stus współ pra co wał w po szcze gól nych ele men tach po -
jed na nia – czym On w nich jest? Ja kich po mo cy Bóg i Pan uży wa ją
w tym dzie le? W ja ki spo sób nasz Pan wy ko ny wał od no śną pra cę
punk tu (4)? W ja ki spo sób wy ko ny wał On od po wied nią pra cę punk -
tu (5)? Co te dwie rze czy sta no wią?

(62) Ja kie po le ce nia udzie lo ne Mo jże szo wi po da je w.13? Co zna -
czy wy ra że nie sta nąć przed kimś ja ko oso bą urzę do wą? – uza sad nij
na pod sta wie Bi blii. Co za tem po le ce nie to na ka zu je Mo jże szo wi i co
to ozna cza? Co ozna cza dru gie po le ce nie? Dla cze go nie ma tu taj
wzmian ki o po le ce niu po sta wie nia ich przed zgro ma dze niem Izra -
ela? Kie dy Le wi ci sta li się w peł ni po świę co nym po ko le niem i ja kie
pra wo wów czas uzy ska li? Co opi su ją w.6-13, a co w.14?

(63) Co za wie ra w.13 i ko go re pre zen tu ją w nim Aaron i Mo -
jżesz? Cze go ty pem jest po sta wie nie przez Mo jże sza Le wi tów
przed Aaro nem i je go sy na mi i co to ozna cza? W ja ki spo sób mie li oni
słu żyć ja ko Ger szo ni ci Wie ku Ewan ge lii? Na co wpro wa dza ło ich po -
sta wie nie ich przed Je zu sem i Ko ścio łem i co to dla nich ozna cza ło?

(64) W ja ki spo sób Me ra ri ci Wie ku Ewan ge lii słu ży li Je zu so wi
i Ko ścio ło wi? Do cze go wpro wa dza ło ich po sta wie nie ich przed Je -
zu sem i Ko ścio łem i co to dla nich ozna cza ło? W ja ki spo sób Ke ha ty -
ci Wie ku Ewan ge lii mie li słu żyć Je zu so wi i Ko ścio ło wi? Do cze go
wpro wa dza ło ich po sta wie nie ich przed Je zu sem i Ko ścio łem i co to
dla nich ozna cza ło? Cze go ty pem jest więc po sta wie nie Le wi tów
przed Aaro nem i je go sy na mi?

(65) Jak wy glą da ły dzia ła nia sta wia ją ce przed Pa nem i Ko ścio łem
Ger szo ni tów Wie ku Ewan ge lii? Któ rzy z nich by li do te go przy go to -
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wy wa ni w spo sób mniej for mal ny lub nie mal cał ko wi cie po zba wio -
ny for ma li zmu? W ja ki spo sób by li wpro wa dza ni na urząd Me ra ri ci
Wie ku Ewan ge lii? Jak wy glą da ło to w przy pad ku Ke ha ty tów Wie ku
Ewan ge lii?

(66) Co by ło ostat nim ak tem po świę ce nia Le wi tów i cze go to jest
ty pem? W ja kim więc ce lu Le wi ci Wie ku Ewan ge lii zo sta li po świę ce -
ni Bo gu? Ja kim był ten akt na sze go Pa na i w ja ki spo sób do wia dy wa -
li śmy się o je go wy stą pie niu? Co jesz cze ozna cza ofia ra ob ra ca nia?
W ja ki spo sób mo gli umie rać an ty ty picz ni Le wi ci? Co ozna cza ich ob -
ra ca nie – co czy nił ka żdy Le wi ta Wie ku Ewan ge lii po wra ca ją cy
do Obo zu? Co po da je w.14?

(67) Któ rą część 4 Moj. do tych czas roz wa ży li śmy i co za wie ra ją te
wer se ty? Z cze go głów nie skła da się po zo sta ła część te go roz dzia łu
i jak w związ ku z tym bę dzie wy glą da ła na sza ana li za?

(68) Kie dy ty picz ni Le wi ci mo gli słu żyć w przy byt ku i co to ozna -
cza dla an ty ty pu? Któ re zda nie w.15 na to wska zu je? Ja kie jest pierw -
sze wra że nie po prze czy ta niu dru gie go i trze cie go zda nia te go wer se -
tu i czy jest ono słusz ne? – po daj po wo dy. Do cze go w związ ku z tym
się skła nia my, po roz wa że niu an ty ty pu pierw sze go zda nia z w.15?

(69) Jak po win ni śmy trak to wać oczysz cze nie Le wi tów Wie ku
Ewan ge lii przed ich po świę ce niem – do cze go jest to ana lo gią? Co to
oczysz cze nie ozna cza ło w od nie sie niu do uspra wie dli wie nia oraz
ich rze czy wi ste go sta nu? Co w związ ku z tym w mniej szym lub
więk szym stop niu na dal po peł nia li? Co pod tym wzglę dem mo żna
po wie dzieć o Ka pła nach Wie ku Ewan ge lii? Co w związ ku z tym czy -
nił nasz Pan i co przez to wy peł niał? Co mo że my za uwa żyć w do -
świad cze niach na szych wła snych oraz in nych – w ja ki spo sób nasz
Pan oka zy wał nam po moc? Co sta ło by się, gdy by nasz Pan tak ła ska -
wie nam nie słu żył?

(70) Co ozna cza ło po le ce nie ofia ro wa nia Le wi tów ja ko ofia ry ob -
ra ca nia w ty pie? Co to ozna cza w od nie sie niu do an ty ty picz nych Ger -
szo ni tów, Me ra ri tów i Ke ha ty tów? – omów ko lej no. Co za wie ra się
w sło wie ob ra cał i cze go sa mi do świad cza li śmy, bę dąc Le wi ta mi Wie -
ku Ewan ge lii?

(71) W ja ki spo sób prze kład Ro ther ha ma tłu ma czy w.16? Czym
ró żnią się pier wo rod ni i po ko le nie Le wie go w ty pie i an ty ty pie? Dla -
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cze go w ty pie uży to dwóch grup osób? – po każ ró żni cę mię dzy pier -
wo rod ny mi a an ty ty picz nym Le wim. Ja kich in nych okre śleń uży wa
w tym ce lu Bi blia? Na ja kie ro dza je mo gą być po dzie le ni pier wo rod -
ni Wie ku Ewan ge lii z punk tu wi dze nia re la cji do ob ra zu skoń czo ne -
go – kim są tym cza so wi pier wo rod ni i co ozna cza, że na le żą do pier -
wo rod nych wa run ko wo? Kie dy wy ła nia ją się praw dzi wi pier wo -
rod ni i kim oni są? Ja ki mi pier wo rod ny mi są God ni obec nie, a ja ki -
mi bę dą w na stęp nym Wie ku? Dla cze go na le ży pa mię tać o po wy -
ższych roz ró żnie niach?

(72) Ja kie jest zna cze nie wy ra że nia „od da ni, od da ni”? Gdzie jest
opi sa ny i wy ja śnio ny wy bór Le wi tów w za mian za pier wo rod nych?
Któ re tłu ma cze nie frag men tu w.16 jest naj lep sze? – po daj je go mniej
i bar dziej do słow ne brzmie nie.

(73) O czym wer set ten z na ci skiem uczy i w ja ki spo sób jest to po -
ka za ne? Ja kie ma to zna cze nie dla an ty ty picz ne go po ko le nia Le wie go?
Ja ką ma być to lek cją dla Ka pła nów i Le wi tów Wie ku Ewan ge lii? Ja kie
by ły kon se kwen cje nie wier no ści i wier no ści w tym dzie le? – po każ ko -
lej no w od nie sie niu do Le wi tów i Ka pła nów Wie ku Ewan ge lii.

(74) W ja ki spo sób pier wo rod ni sta li się wła sno ścią Pa na: któ rzy
pier wo rod ni po zo sta wa li przy ży ciu, a któ rzy je tra ci li? Ko lej no
omów zna cze nie: izra el skie go do mu – drzwi – odrzwi – nad pro ża –
ba ran ka – je go krwi – kro pie nia. Kto uni kał śmier ci w ty pie i an ty ty -
pie? Ja kie są kon se kwen cje nie wier no ści dla tym cza so wych i osta tecz -
nych pier wo rod nych? Ko go w skoń czo nym ob ra zie przed sta wia ją
pier wo rod ni z lu dzi i zwie rząt Izra ela? Ko go w skoń czo nym ob ra zie
przed sta wia ją pier wo rod ni z lu dzi i zwie rząt Egip tu? W ja ki spo sób
Bóg stał się wła ści cie lem pier wo rod nych oraz po ko le nia Le wie go?

(75) Ja kie jest do słow ne tłu ma cze nie pierw sze go zda nia w.19? Co
ma na ce lu pod kre śle nie sło wa da łem – ja kie by ły za da nia ty picz nych
Le wi tów? Czym zaj mo wa li się Le wi ci Wie ku Ewan ge lii? Któ ry ro dzaj
pra cy był dla nich wa żniej szy i jak słu żba ta jest do słow nie na zy wa -
na w he braj skim? Ko mu i w ja kiej ko lej no ści by li da ni Le wi ci – co to
ozna cza w ty pie? Ja kie ma to zna cze nie w an ty ty pie? – po każ ko lej -
no w od nie sie niu do Ger szo ni tów, Ke ha ty tów i Me ra ri tów. 

(76) Ja kie po le ce nie otrzy mał Ko ściół? Jak dłu go by ło ono czę ścią
je go szcze gól nej mi sji i co kla sa Elia sza przez ca ły Wiek sta ra ła się czy -
nić? W ja ki za tem spo sób an ty ty picz ni Ger szo ni ci Lib ni ci po ma ga li
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Ko ścio ło wi? Co by ło dru gim eta pem te go za da nia i kto mu siał się
w nie ta kże an ga żo wać? W ja ki spo sób po ma ga li Ko ścio ło wi an ty ty -
picz ni Ger szo ni ci Szi me ici?

(77) Któ ra gru pa Le wi tów Wie ku Ewan ge lii po ma ga ła Ko ścio ło -
wi bar dziej niż dwie po zo sta łe – w czym jest to po ka za ne? Dla ko go
ich słu żba by ła po moc na, a dla ko go by ła szcze gól ną po mo cą? W ja -
ki spo sób czy ni li to Am ra mi ci? – zi lu struj na przy kła dzie 1 Ja na 5:7.
Wy mień głów nych an ty ty picz nych Am ra mi tów Ger szo mi tów –
na czym po le ga ła ich po moc? 

(78) W ja ki spo sób po ma ga li nam Am ra mi ci Elie ze ry ci – ja ki
ma to zwią zek z ró żny mi prze kła da mi Bi blii? W ja ki spo sób po ma -
ga li nam twór cy kon kor dan cji? – wy mień głów nych au to rów oraz
ich dzie ła. W ja kiej for mie au to rzy kon kor dan cji oka zy wa li się po -
moc ni dla Ka pła nów? Dla ja kich Ka pła nów i w ja ki spo sób kon kor -
dan cje te oka zy wa ły się szcze gól nie po moc ne? Wy mień kil ka in -
nych kon kor dan cji No we go i Sta re go Te sta men tu – w ja ki spo sób
są one po moc ne? Ja kie in ne po zy cje mia ły swój po moc ny wkład dla
ró żnych Ka pła nów?

(79) Ja cy in ni Ke ha ty ci ta kże przy cho dzi li z po mo cą an ty ty picz -
nym Ka pła nom? – omów ko lej no w od nie sie niu do Zi chri tów, Ne fe -
gi tów oraz Ko ra chi tów.

(80) Ja ką po moc nio sły Ka pła nom pi sma an ty ty picz nych He bro -
ni tów? – wy mień sto sow ne na zwi ska. Do cze go Ka pła ni po trze bu ją
pism hi sto ry ków i bio gra fów Ko ścio ła? – wy mień sto sow ne na zwi ska.
Ja ki wkład wno szą ksią żki trak tu ją ce o geo gra fii, ar che olo gii i so cjo -
lo gii kra jów bi blij nych? – wy mień sto sow nych au to rów. Ja kiej in nej
te ma ty ki do ty czy ta sa ma uwa ga? – wy mień oso by pra cu ją ce w tej
dzie dzi nie.

(81) Od ko go an ty ty picz ni Ka pła ni uzy ski wa li naj mniej szą po moc
i co by ło te go po wo dem? W ja kim przy pad ku ich po moc by ła jed nak
po ży tecz na? – po daj przy kła dy. Któ rzy Uz zie li ci by li znacz nie bar -
dziej po moc ni dla Ka pła nów i ja ki był te go po wód? – po daj sto sow -
ne przy kła dy.

(82) Któ rzy Uz zie li ci by li naj bar dziej po moc ni dla Ka pła nów i ja -
ki jest te go po wód? Co za wie ra ją i cze go do wo dzą ich pi sma – co
w związ ku z tym oba la ją i bro nią? Wy mień nie któ rych au to rów na -
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le żą cych do Uz zie li tów Si tri tów – cze go i przed czym oni bro ni li? Ja -
kie ata ki mu sie li od pie rać i cze go jest to jed nym z do wo dów?

(83) Co by ło dzie łem wszyst kich czte rech grup an ty ty picz nych
Ke ha ty tów i co mo żna tam ła two zna leźć? Ja kie in for ma cje mo żna
w nich zna leźć? Wy mień głów ne ich dzie ła wśród słow ni ków bi blij -
nych. Wy mień głów ne ich dzie ła wśród en cy klo pe dii bi blij nych. Wy -
mień głów ne dzie ła wśród en cy klo pe dii świec kich. Czym cha rak te -
ry zu ją się ta kie dzie ła i gdzie mo żna zna leźć wię cej szcze gó łów na po -
ru sza ne przez nich te ma ty?

(84) Dla ko go by ły po moc ne dzie ła an ty ty picz nych Ke ha ty tów,
a dla ko go i w ja kim okre sie by ły one szcze gól nie po moc ne? Cze go
sto sow nym przy kła dem jest nasz Pa stor? W ja ki spo sób nad ra biał
on bra ki w gre ce i he braj skim i do cze go to wy ko rzy sty wał? W ja ki
spo sób nasz Pa stor, nie zna ją cy ję zy ka grec kie go ani he braj skie go,
opie rał praw dę na po praw nych tłu ma cze niach? – po daj przy kła dy
od no śnych słów ję zy ka he braj skie go i grec kie go. Co za uwa ży li śmy
w cza sie pierw sze go ba da nia sze ściu to mów i czym ten fakt dla
nas był? Od ja kich Am ra mi tów uzy ski wał on po dob ną po moc? – po -
daj szcze gó ły. 

(85) W ja ki spo sób po ma ga li mu an ty ty picz ni Ke ha ty ci? – omów
ko lej no w od nie sie niu do tych z nich, któ rzy zaj mo wa li się eg ze ge -
zą, chro no lo gią, hi sto rią ko ścio ła, ar che olo gią i gra ma ty ką. Gdzie
nasz Pa stor wy ko rzy sty wał tę po moc i ja ki był je go do niej sto su nek?

(86) Kto jesz cze wy ra ża swo ją wdzięcz ność za po moc otrzy ma ną
od Le wi tów Wie ku Ewan ge lii? – po daj przy kła dy ar ty ku łów, któ re
po wsta ły dzię ki ta kiej po mo cy. Co by ło dla nie go po moc ne w przy -
go to wy wa niu rów no le głych wer se tów? Co by ło dla nie go po moc ne
w se rii ar ty ku łów na te mat Ro bi so no -Uni wer sa li zmu – ja kich ksią żek,
kon kor dan cji i słow ni ków do te go uży wał? Co mo żna po wie dzieć
o za war to ści je go bi blio te ki? Na czym po moc Le wi tów Wie ku Ewan -
ge lii wo bec Ka pła nów nie po le ga, a na czym po le ga i ja ki jest te go po -
wód? Po daj te go przy kład w od nie sie niu do kon kor dan cji. Po daj te -
go przy kład w opar ciu o hi sto rię Ja ku ba i Eza wa. W ja kim za tem ce -
lu Bóg dał Ka pła nom Le wi tów Wie ku Ewan ge lii?

(87) Czym są Me ra ri ci Wie ku Ewan ge lii w od nie sie niu do po zo -
sta łych dwóch grup Le wi tów? – po daj kil ka sto sow nych przy kła -
dów. Co sta ło by się z pi sma mi Ke ha ty tów Wie ku Ewan ge lii gdy by za -
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bra kło Me ra ri tów? Czym więc są Me ra ri ci w sto sun ku do Ke ha ty tów
i Ka pła nów Wie ku Ewan ge lii? W ja ki spo sób współ pra cu ją oni z Ger -
szo ni ta mi Wie ku Ewan ge lii w od nie sie niu do an ty ty picz ne go Obo -
zu, Le wi tów i Ka pła nów? – omów ko lej no. Co więc wi dzi my na pod -
sta wie roz wa ża ne go frag men tu w.19?

(88) Ja kie sfor mu ło wa nie w.19 mo że nas po cząt ko wo za sko czyć?
Ja ki fakt mo że to wy ja śnić – z czym Le wi ci nie mie li nic wspól ne go
i kto się tym zaj mo wał? Z czym Le wi ci mie li pe wien zwią zek
i na czym po le ga ła ich ro la w do ko ny wa niu po jed na nia dla lu du Pa -
na? – po daj ro dza je ich dzia łal no ści na tym po lu.

(89) W ja ki spo sób an ty ty picz ni Le wi ci nie do ko ny wa li po jed na -
nia za Obóz i do ko go wy łącz nie na le ży to dzie ło? Kto od gry wał
głów ną ro lę w dru gim skład ni ku dzie ła po jed na nia i na czym ona po -
le ga ła? Na czym po le gał przy wi lej uspra wie dli wio nych z wia ry? Ja -
kie go stop nia za do wo le nia z Sie bie ocze ki wał Bóg od an ty ty picz ne -
go Obo zu, Le wi tów i Ka pła nów? Ja ki po ziom za do wo le nia z Bo ga był
wy star cza ją cy do za cho wa nia miej sca w an ty ty picz nym Obo zie?
Cze go ich roz wój nie obej mo wał, a czym czę ścio wo słu ży li im Le wi -
ci Wie ku Ewan ge lii?

(90) W ja ki spo sób ta kie go po jed na nia do ko ny wa li Ger szo ni ci
Lib ni ci i Szi me ici? Z ja kiej po mo cy an ty ty picz nych Ke ha ty tów Am -
ra mi tów Ger szo ma mo gli ko rzy stać człon ko wie Obo zu? W ja ki spo -
sób by li po moc ni dla Obo zu Am ra mi ci Elie ze ry ci? W ja ki spo sób po -
ma ga li Obo zo wi Isha ry ci? – omów ko lej no w od nie sie niu do Zi chri -
tów, Ne fe gi tów i Ko ra chi tów. W na by wa niu cze go po ma ga li im He -
bro ni ci? Ja ki na tym po lu był wkład Uz zie li tów? – omów ko lej no
w od nie sie niu do El sa fa ni tów, Mi sza eli tów oraz Si tri tów. Ja ka by ła
w tym ro la oby dwu grup Me ra ri tów?

(91) Ja ki był cel do ko ny wa nia ta kie go po jed na nia w ty pie? Ja kie
by ły efek ty wier no ści i nie wier no ści Le wi tów w tym dzie le? Po daj
sto sow ne te go przy kła dy z hi sto rii Izra ela.

(92) Ja ki jest zwią zek mię dzy dzia łal no ścią Le wi tów a ochro ną an -
ty ty picz ne go Obo zu przed za ra zą błę du? – omów ko lej no w od nie -
sie niu do po szcze gól nych grup le wic kich. Po daj przy kład ta kiej
ochro ny z hi sto rii An glii. Wśród któ rych an giel skich Le wi tów re zul -
tat ten był dość wy raź nie od czu wal ny? – po daj sto sow ne przy kła dy.
Cze go Le wi ci do ko na li dzię ki swej słu żbie w An glii?
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(93) Cze go przy kła dem są pod tym wzglę dem Niem cy? Na ja ki
czas zo sta ły po zo sta wio ne naj bar dziej prze ma wia ją ce do wy obraź ni
te go przy kła dy? – omów ko lej no w od nie sie niu do trzech grup Le -
wi tów. Czym w wy ni ku te go co raz bar dziej na wie dza ny był an ty ty -
picz ny Obóz?

(94) Cze go do ty czy ostat nie zda nie w.19 i ja ką myśl pod kre śla
w ty pie? Co zda nie to su ge ru je w an ty ty pie? W ja ki spo sób w tych
dzia ła niach Obo zu mo gli po ma gać Le wi ci Wie ku Ewan ge lii? Co
stwier dza ją w.20-22?

(95) W ja kim okre sie swe go ży cia Le wi ci wy ko ny wa li cię żką słu -
żbę? Ja kie sło wa w w.24,25 i 26 od no szą się do ich cię żkiej pra cy
i cze go ona do ty czy ła? Czym zaj mo wa li się Le wi ci po wy żej 50. ro ku
ży cia i w ja kim wy ra że niu jest to po ka za ne? Ja ka po zor na sprzecz -
ność wy stę pu je w cza sie roz po czy na nia słu żby przez Le wi tów i jak
tę sprzecz ność mo żna har mo ni zo wać?

(96) Cze go ty pem jest fakt, że ża den Le wi ta nie mógł roz po cząć
słu żby w przy byt ku przed 25. ro kiem ży cia? – omów ko lej no w od -
nie sie niu do trzech grup Le wi tów. Cze go ty pem jest to, że za nim Le -
wi ci mo gli stać się peł no praw ny mi Le wi ta mi usłu gu ją cy mi, mu sie li
przejść pię cio let nie prze szko le nie? – omów ko lej no w od nie sie niu
do trzech grup Le wi tów. Dla cze go Bóg wy zna czył wła śnie ta ki okres
cię żkiej pra cy Le wi tów? Ja ki fakt jest po ka za ny w roz po czy na niu
przez Le wi tów ich cię żkiej słu żby w wie ku 30 lat? Cze go ty pem jest
słu że nie przez nich przez 20 lat?

(97) Ja ki fakt jest przed sta wio ny w za prze sta wa niu przez Le wi tów
cię żkiej słu żby w wie ku lat 50? Cze go ty pem jest dal sze wy ko ny wa nie
przez nich lżej szych prac? Cze go ty pem jest wzra sta ją ca z cza sem nie -
zdol ność Le wi tów i zwią za ne z tym umniej sza nie ich pra cy? Ko go
przed sta wia Le wi ta cał ko wi cie nie zdol ny do słu żby z po wo du cho ro -
by lub wie ku? Cze go ty pem jest zró żni co wa nie zdol no ści Le wi tów
do słu żby na rzecz przy byt ku lub lu du? – czym kie ru je się Pan w uży -
wa niu ró żnych Le wi tów i Ka pła nów Wie ku Ewan ge lii?

(98) Co pod kre śla osta nie zda nie z w.26 i ja ki był te go cel w ty pie?
Co ten fakt przed sta wia w an ty ty pie? Co przed sta wia wy ko na nie
przez Mo jże sza te go ty pu?
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W obec no ści Bo żej Chwa ły

Uj rzał, choć nie da ne to ni ko mu,

Z rę ki, któ rej ludz kie dło nie nie do ty ka ły,

Ta bli ce otrzy mał Za ko nu;

Za ko nu, któ ry być po słusz nym ka zał,

By ro zu mo wi zbłą dzić nie po zwo lił,

By się czło wiek w pra gnie niach od stęp stwem nie zma zał,

Bo mógł by złą dro gą pójść swa wo li;

Za ko nu, któ ry ich ży cie oca lił

Od ży cia swa wol nych, gwał tow nych Ara bów

I zwią zał ich z ży zny mi gle ba mi,

Na któ rych trud wi dać ich dzia dów;

Za ko nu, któ ry na ród ob da rzył wy bra ny

Wia rą Bo ską praw dzi wą,

Któ rą sub tel ni Gre cy i wy nio śli Rzy mia nie

Z po ko rą czer pa li od Ży dów.
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ROZ DZIAŁ IX

DWIE PAS CHY ORAZ SŁUP OB ŁO KU I OGNIA
4 Moj. 9

PAS CHA WIE KU EWAN GE LII – PAS CHA WIE KU TY SIĄC LE CIA – SŁUP OB ŁO KU

– SŁUP OGNIA – PY TA NIA BE RE AŃ SKIE

NA SZE ROZ WA ŻA NIA 4 Księ gi Mo jże szo wej do pro wa dzi -
ły nas do roz dzia łu dzie wią te go. Mo dli my się, by Pan po bło -

go sła wił je na szym wszyst kim czy tel ni kom. Ogól nie mó wiąc, an -
ty ty picz na ró żni ca mię dzy pier wot ną Pas chą w Egip cie a jej co -
rocz nym ob cho dze niem jest na stę pu ją ca: pier wot ne ob cho dze nie
re pre zen tu je rze czy wi stą ofia rę Chry stu sa, na sze go Ba ran ka, oraz
kar mie nie się Nim przez Ko ściół Wie ku Ewan ge lii, ja ko uspra wie -
dli wie niem, przez ca ły czas trwa nia je go po świę ce nia (1 Kor.
5:7,8); co rocz na Pas cha re pre zen tu je na to miast co rocz ne ob cho -
dze nie Wie cze rzy Pań skiej, któ ra ma ta ki sam zwią zek z na szym
Ba ran kiem, jak co rocz ny ba ra nek miał z pier wot nym ba ran kiem
w Egip cie (1 Kor. 11:24-26). Cho ciaż uwa ga ta po ka zu je ogól ną
myśl, pierw sze co rocz ne ob cho dze nie, za pi sa ne w 4 Moj. 9:1-14,
do wo dzi, że są w nim po ka za ne rów nież pew ne za ry sy praw dzi -
we go an ty ty picz ne go świę ta, w od ró żnie niu od co rocz ne go świę -
ta sym bo licz ne go. Są w nim po ka za ne na wet pew ne za ry sy ty -
siąc let nie. Po ka że my je, gdy za cznie my je oma wiać. Po wo dem,
dla któ re go już te raz zwra ca my na to uwa gę Czy tel ni ka, jest
uprze dze nie ewen tu al ne go nie po ro zu mie nia wy ni ka ją ce go ze
sto so wa nia bez wy jąt ku po wy żej po da nej ogól nej za sa dy, tj. że
pier wot na Pas cha w Egip cie re pre zen tu je Chry stu sa, na sze go
Ba ran ka, oraz kar mie nie się Nim, ja ko uspra wie dli wie niem, przez
Ko ściół w cza sie ca łe go po świę co ne go bie gu, na to miast co rocz -
na Pas cha re pre zen tu je co rocz ną Wie cze rzę Pań ską.

(2) Zgod nie z po da ną wy żej ogól ną za sa dą ro zu mie my, że
po le ce nie przez Pa na Mo jże szo wi, by na ka zał Izra elo wi ob -
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cho dzić pierw szą co rocz ną Pas chę (w.1-3) przede wszyst kim
jest ty pem po le ce nia przez Bo ga na sze mu Pa nu, by usta no wił
co rocz ną Wie cze rzę Pań ską i bez po śred nio za le cił Ko ścio ło wi
jej co rocz ne ob cho dze nie (Łuk. 22:19; 1 Kor. 11:24,25); po dru -
gie, by po śred nio, przez Apo sto łów (1 Kor. 11:23-34) oraz in -
nych sług praw dy, po le cił Ko ścio ło wi co rocz ne jej ob cho dze -
nie przez ca ły Wiek Ewan ge lii. Da nie te go po le ce nia na pu sty -
ni Sy naj (w.1) przed sta wia fakt, że po le ce nie to jest spra wą
Wie ku Ewan ge lii, na le żą cą do do świad czeń Ko ścio ła w cza sie
po by tu na pu sty ni. Fakt, że mia ło to miej sce w pierw szym
mie sią cu dru gie go ro ku (w.1) su ge ru je myśl, że po le ce nie ob -
cho dze nia pierw szej co rocz nej Wie cze rzy Pań skiej bar dzo
słusz nie na stę pu je po tym, gdy wy peł ni ło się już to (rze czy wi -
stość), przy naj mniej w swych po cząt kach, cze go jest ona sym -
bo licz ną re pre zen ta cją i upa mięt nie niem (Ja na 6:32-58). Sto -
sow ność co rocz nej Wie cze rzy ja ko uro czy sto ści, w któ rej na -
le ży brać udział po po świę ce niu, po ka za na jest w po le ce niu
ob cho dze nia ty picz nej co rocz nej Pas chy po opusz cze niu Egip -
tu przez Izra el (w.1). Jest to jesz cze po ka za ne w wer se cie
2 przez jed no znacz ne stwier dze nie, że ty picz ną co rocz ną Pas -
chę mie li ob cho dzić sy no wie Izra el scy. Po le ce nie ob cho dze nia
Pas chy zo sta ło da ne bez po śred nio po po le ce niach do ty czą -
cych oczysz cze nia i po świę ce nia Le wi tów, przy czym wer set
1 ma for mę ko men ta rza, by po ka zać przej ście z jed nej spra wy
do dru giej. Wy móg, by ty picz na Pas cha by ła ob cho dzo -
na w wy zna czo nym cza sie, 14 Ni san, jest ty pem po le ce nia, by
Wie cze rza Pań ska by ła ob cho dzo na 14 Ni san, tak jak po wie -
dział nasz Pan: „Ile kroć to czy ni cie [jak za bi ja li ście i spo ży wa -
li ście ty picz ne go ba ran ka], czyń cie to [ob chodź cie Wie cze rzę
Pań ską] na pa miąt kę mo ją”. Fakt, że sym bo licz na re pre zen -
ta cja i upa mięt nie nie pier wot nej ty picz nej Pas chy od by wa ły
się co ro ku w dniu jej rocz ni cy ozna cza, że an ty typ co rocz nej
Pas chy, tj. Wie cze rza Pań ska, ja ko sym bo licz na re pre zen ta cja
i upa mięt nie nie Chry stu sa ja ko na szej Pas chy, po win na być
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ob cho dzo na w rocz ni cę śmier ci na sze go Ba ran ka, tj. 14 Ni san
(w.3). Jest to tym bar dziej sto sow ne w an ty ty pie, po nie waż ca -
ły Wiek Ewan ge lii jest an ty ty pem no cy pier wot nej Pas chy
w Egip cie, na to miast co rocz na Wie cze rza Pań ska jest an ty ty -
pem co rocz nej Pas chy.

(3) Co rocz ny ba ra nek miał być za bi ja ny w tym sa mym
cza sie – o 6 wie czo rem, „mię dzy dwo ma wie czo ra mi” (w.3),
tak jak pier wot ny ba ra nek (2 Moj. 12:6). Su ge ru je to myśl, że
Wie cze rza Pań ska po raz pierw szy mia ła być ob cho dzo -
na w tym sa mym dniu, w któ rym miał umrzeć nasz Pan, co
jest pod kre śla ne w Pi śmie Świę tym przez opi sy Ma te usza,
Mar ka, Łu ka sza i Paw ła (1 Kor. 11:23). Na cisk kła dzio ny
na do kład ną da tę (w.3) od no śnie cza su ob cho dze nia co rocz -
ne go ty pu ma na ce lu pod kre śle nie fak tu, że an ty typ miał być
ob cho dzo ny ka żde go ro ku. Po le ce nie ob cho dze nia ty picz nej
Pas chy zgod nie z jej wszyst ki mi ob rzę da mi (chok, do słow nie:
sta tu ta mi – A.R.V., co wska zu je na jej od no śne prak ty ki) oraz
zgod nie z jej wszyst ki mi ce re mo nia mi (mi sh pat, do słow nie:
są da mi, prze pi sa mi – A.R.V., co wska zu je na jej od no śne na uki)
jest ty pem po le ce nia Pa na w cza sie Wie ku Ewan ge lii, by ob -
cho dzić Wie cze rzę Pań ską zgod nie z prak ty ka mi, ja kie Je zus
po dał przy jej pier wot nym usta no wie niu, oraz zgod nie
z dok try na mi, któ re tam przed sta wił i któ re na stęp nie zo sta -
ły przez Nie go roz wi nię te za po śred nic twem Apo sto łów.
An ty ty picz ne sta tu ty (tu taj błęd nie prze tłu ma czo ne ja ko ob -
rzę dy) wy ma ga ły: prza śne go chle ba i wi na za miast ty picz ne -
go ba ran ka (Mat. 26:26-28; Mar. 14:22-24; Łuk. 22:19,20; 1 Kor.
11:23-25); co rocz ne go ob cho dze nia w tym sa mym dniu mie -
sią ca (i to ja ko wie cze rzy, wie czo rem) jak w ty pie (1 Kor.
11:25); uprzed nie go usu nię cia an ty ty picz ne go kwa su w ka -
żdym ro ku (1 Kor. 5:7,8; 11:28), tak jak ty picz ną ucztę po prze -
dza ło oczysz cze nie z ty picz ne go kwa su (2 Moj. 13:7); spo ży -
wa nia wśród sro gich do świad czeń (Mat. 26:31; 1 Kor.
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11:31,32), tak jak ty picz nej uczcie to wa rzy szy ły gorz kie zio -
ła (2 Moj. 12:8); ogra ni cze nia uczest ni ków tyl ko do po świę -
co nych (po ka za ne w je de na stu uczest ni kach pier wot nej Wie -
cze rzy Pań skiej, re pre zen tu ją cych po świę co nych), tak jak
tyl ko ob rze za ni mo gli spo ży wać ty picz ne go co rocz ne go ba -
ran ka (2 Moj. 12:43-49). An ty ty picz ny mi są da mi, prze pi sa mi
(dok try na mi), zwią za ny mi z Wie cze rzą Pań ską, są: ofia ra
oku pu, uspra wie dli wie nie przez wia rę (Mat. 26:28; Mar.
14:24) oraz to, cze go nie po ka zu je ba ra nek ty picz ny, a co jest
po ka za ne przez gorz kie zio ła – wspól na ofia ra Ko ścio ła z Je -
zu sem. Uczy o tym Je zus w Łuk. 22:20, gdzie grec ka skład nia
do wo dzi, że zda nie: „któ ra się za was wy le wa” nie okre śla
rze czow ni ka „krew”, jak su ge ru je prze kład A.V., lecz jest
orze cze niem dla rze czow ni ka „kie lich”. Wy ja śni to na stę pu -
ją ce tłu ma cze nie i ko lej ność słów, wy ma ga ne przez grec ką
gra ma ty kę dla uczy nie nia tej my śli cał ko wi cie zro zu mia łą:
Ten kie lich – któ ry się wam na le wa – przez mo ją krew jest
no wym przy mie rzem, tj. cier pie nia (kie lich), ja kie Bóg przy -
go to wu je dla Ko ścio ła, przez za słu gę Je zu sa są [pie czę cią] no -
we go przy mie rza. Apo stoł Pa weł (1 Kor. 10:16,17) po dob nie
łą czy tę myśl z chle bem i wi nem ja ko sym bo lem udzia łu Ko -
ścio ła z Je zu sem w ofie rze za grzech. An ty typ do wo dzi, że
na sze wy ja śnie nie he braj skich słów chok (sta tut) oraz mi sh pat
(sąd, prze pis) jest pra wi dło we, na to miast tłu ma cze nia A.V.
(ob rzę dy i ce re mo nie) nie ró żnią się w spo sób jed no znacz ny,
a więc są wy raź nie nie wła ści we. 

(4) W wer se tach 2 i 3 po da ny jest typ Bo skie go po le ce nia
da ne go Je zu so wi, do ty czą cy usta no wie nia Wie cze rzy Pań -
skiej oraz na ka za nia Je go uczniom jej ob cho dze nia, na to miast
w wer se cie 4 po ka za ne jest w ty pie wy peł nie nie przez Je zu -
sa tych po le ceń. Na ka za nie przez Mo jże sza Izra elo wi, by ob -
cho dził co rocz ną Pas chę (w.4) przed sta wia bo wiem po le ce nie
przez Je zu sa Swym uczniom, by ob cho dzi li Wie cze rzę Pań -
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ską, co ozna cza oczy wi ście jej pier wot ne usta no wie nie. Sło wa
te go wer se tu są roz ka zem dla lu du Pa na, by ją ob cho dzić. Ob -
cho dze nie Pas chy przez Izra eli tów (w.5), tj. za bi ja nie ba ran -
ka, pie cze nie i je dze nie go z prza śnym chle bem i gorz ki mi zio -
ła mi, jest ty pem po świę ca nia przez Izra eli tów Wie ku Ewan -
ge lii chle ba i wi na oraz spo ży wa nia ich z prza śnym chle bem
szcze ro ści i praw dy (1 Kor. 5:8), z gorz ki mi zio ła mi do świad -
czeń, ze wnętrz nych i we wnętrz nych, cier pień i prze śla do -
wań ich po świę ce nia (2 Tym. 3:12). Czy nie nie te go przez nich
14 Ni san (w.5) jest ty pem ob cho dze nia przez Ko ściół Pa miąt -
ki w dniu 14 Ni san. Fakt, że Izra eli ci czy ni li to na pu sty ni Sy -
naj, jest ty pem czy nie nia te go przez Ko ściół w cza sie je go
pu styn nych do świad czeń, szcze gól nie, choć nie wy łącz nie,
w cza sie Żniw. Uczy nie nie te go przez Izra eli tów zgod nie ze
wszyst kim, co Je ho wa roz ka zał Mo jże szo wi (w.5), tj. zgod nie
ze wszyst kim sta tu ta mi i prze pi sa mi, przed sta wia du cho wy
Izra el, szcze gól nie w cza sie Żniw, czy nią cy to zgod nie ze
wszyst ki mi prak ty ka mi i dok try na mi, ja kie Bóg roz ka zał Je -
zu so wi wdro żyć Swo im uczniom. Te ty py z wer se tów 1-5 od -
no szą się do Wie cze rzy Pań skiej. Pa mię ta my jed nak, że po -
wy żej zwró ci li śmy uwa gę, że choć z re gu ły co rocz ne Pas chy
Wie ku Ży dow skie go są ty pem Wie cze rzy Pań skiej Wie ku
Ewan ge lii, z pierw szą co rocz ną Pas chą (w.1-5) wią za ły się
pew ne za ry sy i na uki, któ re przez ca ły Wiek Ewan ge lii do ty -
czą an ty ty picz nej praw dzi wej uczty, w od ró żnie niu od an ty -
ty picz nej uczty sym bo licz nej. Nie któ re z jej za ry sów i po le ceń
od no szą się na wet do praw dzi wej uczty Wie ku Ty siąc le cia.
Spra wy te są przed sta wio ne w ty pie w wer se tach 6-14, na któ -
re zwró ci my obec nie na szą uwa gę w na dziei, że roz wa ża nia
te oka żą się ko rzyst ne.

(5) Wer se ty 6-8 opi su ją epi zod, któ ry jest bar dzo in te re su -
ją cy w an ty ty pie. Nie czy ści z po wo du kon tak tu z cia łem
umar łe go w dniu 14 Ni san (i z te go po wo du nie do pusz cze ni
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do ob cho dze nia Pas chy w tym dniu) przed sta wia ją tych, któ -
rzy przez ca łe ży cie po zo sta ją pod klą twą Ada mo wą i w niej
umie ra ją (4 Moj. 19:11-19; T 105-110). Zmar ły czło wiek te go
wer se tu to Adam. Mar twi w wy stęp kach i grze chach (Efez.
2:1,5), wszy scy dzie dzicz nie otrzy mu je my od nie go de pra wa -
cję (nie czy stość) i po tę pie nie, w wy ni ku cze go sym bo licz nie
znaj du je my się w obec no ści Ada ma; do ty ka my go na to miast
w zna cze niu grzesz ne go po stę po wa nia w sta nie ta kiej de -
pra wa cji. W ty pie nie czy sty mi by li ci, któ rzy znaj do wa li się
w obec no ści zmar łe go lub do ty ka li zwłok w okre sie krót szym
niż sie dem dni przed 14 Ni san. W wy ni ku te go przez sie dem
ko lej nych dni po ścią gnię ciu na sie bie ta kiej nie czy sto ści
(4 Moj. 19:11,12,14,16,19) by li nie czy ści i w ta kim sta nie nie
mo gli uczest ni czyć w świę cie Pas chy. Przed sta wia to fakt, że
ka żdy, kto w cza sie no cy an ty ty picz ne go 14 Ni san, w Wie ku
Ewan ge lii, do koń ca swe go ży cia przez trwa łe uspra wie dli -
wie nie tym cza so we lub oży wio ne nie oczy ści się z po tę pie nia
i de pra wa cji Ada mo wej, nie mo że god nie ob cho dzić praw dzi -
we go świę ta (1 Kor. 5:7,8) ani je go co rocz nej Pa miąt ki. Nie
mo że więc wia rą opie rać się na Chry stu sie ja ko swym Ba -
ran ku, gła dzą cym je go grzech i po tę pie nie (Ja na 1:29,36), tj.
nie mo że „zło żyć Pa nu ofia ry w ozna czo nym cza sie” (w.7). To,
że nie czy stość i zwią za ne z nią po tę pie nie trwa ło sie dem dni
jest ty pem fak tu, że w ce lu po zby cia się nie czy sto ści i po tę pie -
nia Ada mo we go na le ży przejść rze czy wi ste lub po czy ta ne
oczysz cze nie Wie ku Ty siąc le cia. Ob rzę do we oczysz cze nie
trze cie go dnia przed sta wia uspra wie dli wie nie tym cza so we
(roz po czy na ją ce się od Przy mie rza Abra ha mo we go, któ re za -
czę ło dzia łać w trze cim ty siąc le ciu ludz ko ści w grze chu
i śmier ci), na to miast oczysz cze nie siód me go dnia jest ty pem
po czy ta ne go lub rze czy wi ste go uspra wie dli wie nia dzia ła ją ce -
go w po czy ta nym lub rze czy wi stym Ty siąc le ciu (4 Moj. 19:12).
Ci nie czy ści lu dzie re pre zen tu ją więc nie wy bra ny świat, któ -
ry w tym ży ciu nie ob cho dzi praw dzi wej an ty ty picz nej Pas -
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chy. Umie ra więc, zgu bio ny pod po tę pie niem Ada mo wym.
Ich przyj ście do Mo jże sza i Aaro na (w.6) przed sta wia zwró -
ce nie uwa gi na świat przez Je zu sa, ja ko Wy ko naw cę Bo ga
(Mo jże sza) oraz ja ko Naj wy ższe go Ka pła na Bo ga (Aaro na).
Ich przyj ście w cza sie, kie dy Mo jżesz nie znał od po wie dzi
na ich py ta nie (w.8), przed sta wia fakt, że po tę pio ny i upa dły
ro dzaj ludz ki przy szedł (nie fi zycz nie, lecz na umysł Pa na,
pod Je go uwa gę) w tej spra wie w cza sie, kie dy nie znał On
od po wie dzi. By ło to jed nak po Je go chrzcie, po nie waż wte dy
po raz pierw szy stał się [tym cza so wym] Wy ko naw cą i Naj wy -
ższym Ka pła nem Bo ga. Kie dy mo gło to być? Od po wia da my:
mię dzy chrztem a po cząt kiem Je go słu żby, tj. przede wszyst -
kim w cza sie 40 dni, ja kie spę dził na pu sty ni, co po twier dza -
ją fak ty. Gdy Je zus wró cił z pu sty ni, wie dział bo wiem, że po -
tę pio na ludz kość bę dzie mia ła szan sę ob cho dze nia an ty ty -
picz nej Pas chy w Ty siąc le ciu. Po nie waż przed Swym chrztem
nie był On na wet [tym cza so wym] Wy ko naw cą Bo ga (an ty ty -
picz nym Mo jże szem) ani Naj wy ższym Ka pła nem (an ty ty -
picz nym Aaro nem), od po wiedź tę mu siał uzy skać mię dzy
cza sem Swe go chrztu a po wro tem z pu sty ni.

(6) Zo bacz my, jak do te go do szło. Je zus za czął otrzy my wać
wie dzę przy go to wu ją cą Go do słu żby bez po śred nio po chrzcie,
gdy po raz pierw szy „otwo rzy ły się mu nie bio sa” [wy ższe, du -
cho we spra wy sta ły się dla Nie go ja sne (Mat. 3:16)]. We dług
przy to czo ne go wła śnie cy ta tu pierw szą z du cho wych spraw, ja -
ką zro zu miał, by ło Je go spło dze nie, po nie waż wraz z otwo rze -
niem się du cho wych spraw uj rzał Du cha zstę pu ją ce go i po zo -
sta ją ce go w Nim. Po po wro cie z pu sty ni po sia dał głę bo ką wie -
dzę o ogól nych za ry sach pla nu, nie zbęd ną do wy ja śnia nia go
in nym, więc mu siał ją uzy skać w cza sie mię dzy chrztem a tym
po wro tem. Ogól ne za ry sy pla nu z pew no ścią otwie ra ły się
przed Nim w upo rząd ko wa nej ko lej no ści, co ozna cza, że naj -
pierw po znał wo lę Bo ga w od nie sie niu do Sa me go Sie bie. Duch,
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roz my śla ją cy w Nim nad Pi smem Świę tym, otwo rzył przed Je -
go umy słem (jak do wo dzą Je go do świad cze nia zwią za ne ze
Sło wem, np. w Ps.119) myśl, że Chry stus ja ko no we stwo rze nie
mu si ofia ro wać Swe czło wie czeń stwo, ja ko an ty ty picz ny Ba ra -
nek i Cie lec, by za dość uczy nić Bo skiej spra wie dli wo ści
za grzech świa ta, je śli ma stać się On je go Wy zwo li cie lem spod
klą twy. Gdy uzy skał ob szer ny i ja sny po gląd na Swe wła sne
miej sce w pla nie, duch Pa na nie wąt pli wie otwo rzył Je go oczy
zro zu mie nia na Ko ściół, współ cier pią cy i współ pa nu ją cy z Nim,
ja ko dru gi wiel ki za rys pla nu. Tak jak w lu strze Sło wa Bo że go
zo ba czył od bi cie Sa me go Sie bie, tak po dob nie w tym Sło wie zo -
ba czył Ko ściół, przed sta wio ny wraz z Nim ja ko ta jem ni cę za -
kry tą od wie ków i po ko leń, wów czas ob ja wio ną Je mu, pierw -
sze mu ze świę tych pod wzglę dem cza su i ran gi. Gdy w Swym
umy śle uj rzał po zo sta ły ro dzaj Ada ma i gdy zwra cał się do te -
go Sło wa, w Je go umy śle po ja wi ło się py ta nie: co ten plan prze -
wi du je dla nich? Duch otwo rzył przed Nim Pi sma uka zu ją ce
na dzie ję ty siąc let niej re sty tu cji ja ko dział przy go to wa ny dla
nich przez Je ho wę. Wraz z tym sta ły się dla Nie go ja sne trzy
wiel kie za ry sy pla nu: Chry stus, Ko ściół i świat. Po tych wy ja -
śnie niach je ste śmy przy go to wa ni przyj rzeć się szcze gó łom wer -
se tów 6-11. Wi dząc nie czy sty i po tę pio ny ro dzaj ludz ki, sto ją -
cy przed ocza mi Je go umy słu, był On an ty ty pem Mo jże sza
i Aaro na, pa trzą cych na sto ją cych przed ni mi nie czy stych lu dzi.

(7) To wła śnie ten pro blem z nie czy sty mi na su wa nam
myśl, że pierw sza co rocz na Pas cha nie by ła ty pem wy łącz nie
Wie cze rzy Pań skiej. Pan użył jej do po ka za nia praw dzi wej
i sym bo licz nej an ty ty picz nej Pas chy, cze go do wio dą ko lej ne
roz wa ża nia. Tak jak nie czy stość tych lu dzi (w.6) nie po zwa la -
ła im uczest ni czyć w świę cie Pas chy tam te go 14 Ni san, tak nie -
po świę ce ni nie mo gą mieć udzia łu w praw dzi wym an ty ty -
picz nym Ba ran ku w cza sie an ty ty picz ne go 14 Ni san, Wie ku
Ewan ge lii. Ich po dej ście (w.6) do Mo jże sza i Aaro na re pre zen -
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tu je przyj ście przez po tę pio ny świat pod uwa gę na sze go Pa -
na ja ko [tym cza so we go] Wy ko naw cy i Naj wy ższe go Ka pła -
na Je ho wy na pu sty ni, tuż po Je go chrzcie, gdy roz wa żał ró żne
za ry sy Bo skie go pla nu w ce lu po zna nia Bo skiej wo li wo bec Sie -
bie w sto sun ku do świa ta. Nie po win ni śmy przez to ro zu mieć,
że po tę pio ny świat rze czy wi ście, fi zycz nie, sta wił się przed Pa -
nem na pu sty ni. An ty ty picz ne sta wie nie się by ło ra czej umy -
sło we, ak tem umy słu na sze go Pa na, w cza sie któ re go wi dział
On go w umy śle, tak jak by sta nął przed Nim. Nie po win ni śmy
też ro zu mieć, że świat zwró cił się do na sze go Pa na sło wa mi.
Do na sze go Pa na prze ma wiał bar dziej ich stan Ada mo wej nie -
czy sto ści i po tę pie nia aż do śmier ci, w tym zna cze niu, że uka -
zy wał Mu ich nie czy stość i po tę pie nie na śmierć – „Sta li śmy się
nie czy sty mi przez ze tknię cie się ze zwło ka mi ludz ki mi” (w.7).
W umy śle na sze go Pa na po wsta ło więc py ta nie: „Dla cze go
ma my być upo śle dze ni wśród [du cho wych] sy nów izra el -
skich, nie mo gąc zło żyć Pa nu da ru ofiar ne go [wia rą opie rać
się na Chry stu sie, któ ry zło żył za nas ofia rę ja ko nasz za stęp -
ca, po do ba ją cą się Je ho wie za miast nas] w ozna czo nym cza sie
[w cza sie Wie ku Ewan ge lii]?” Ich stan był dla Nie go od po wie -
dzią, że ta cy nie mo gą mieć udzia łu w wy bor czym zba wie niu
Wie ku Ewan ge lii, tj. nie mo gą ob cho dzić świę ta bę dą ce go an -
ty ty pem 14 Ni san w Egip cie i na Sy na ju. In ny mi sło wy, nie czy -
ści py ta ją cy Mo jże sza są ty pem po tę pio ne go i nie czy ste go sta -
nu ro dza ju ludz kie go, bu dzą ce go w umy śle na sze go Pa na py -
ta nie co do po wo du, dla któ re go nie wy bra ny świat nie mo że
mieć mo żli wo ści ob cho dze nia an ty ty picz nej Pas chy, tj. nie mo -
że mieć mo żli wo ści uzy ska nia zba wie nia wy so kie go po wo ła -
nia, dzia ła ją ce go w cza sie Wie ku Ewan ge lii.

(8) Gdy to py ta nie po raz pierw szy po ja wi ło się w umy śle
na sze go Pa na, nie znał On od po wie dzi, cze go ty pem jest brak
od po wie dzi Mo jże sza na to ty picz ne py ta nie (w.8). Po le ce nie lu -
dziom przez Mo jże sza, by sta li, tj. po cze ka li na od po wiedź,



612 Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego

przed sta wia Je zu sa, któ ry w umy śle po le cił ludz ko ści po cze kać
na od po wiedź. Zwró ce nie się przez Mo jże sza do Pa na, by usły -
szeć Je go od po wiedź na to py ta nie dla tych lu dzi, jest ty pem
zwró ce nia się przez na sze go Pa na do Bo ga, by prze mó wił
do Nie go przez Swo je Sło wo co do Bo skiej wo li dla świa ta
w od nie sie niu do te go, czy bę dzie on miał an ty ty picz ną Pas chę
(w.8). Udzie le nie przez Je ho wę od po wie dzi Mo jże szo wi przed -
sta wia udzie le nie przez Bo ga od po wie dzi na sze mu Pa nu za po -
śred nic twem Sta re go Te sta men tu (w.9). Od po wiedź ta zo sta ła
udzie lo na na sze mu Pa nu w cza sie 40 dni do świad czeń na pu -
sty ni. Ty picz na od po wiedź (w.10), że nie czy ści i bę dą cy w da -
le kiej pod ró ży mo gą ob cho dzić Pas chę przed sta wia Bo ską od -
po wiedź, że po tę pio ny, nie czy sty i błą dzą cy ro dzaj ludz ki bę -
dzie miał mo żli wość ob cho dze nia an ty ty picz nej Pas chy, tj. bę -
dzie miał spo sob ność uzy ska nia zba wie nia przez śmierć Chry -
stu sa. Po le ce nie przez Bo ga Mo jże szo wi, by prze ka zał to sy nom
Izra ela jest ty pem po le ce nia przez Bo ga Je zu so wi na pu sty ni, by
cie le sne mu i du cho we mu Izra elo wi gło sił zba wie nie dla świa -
ta. Jak mo żna za uwa żyć, py ta nie do ty czy ło wy łącz nie nie czy -
stych, na to miast Pan od po wie dział w od nie sie niu do nich oraz
tych znaj du ją cych się w da le kiej pod ró ży, z da la od sie dzib
Izra eli tów. Ja ka jest mię dzy ni mi ró żni ca? Ro zu mie my, że nie -
czy ści z po wo du kon tak tu z umar łym są ty pem tych, któ rzy są
nie czy ści i po tę pie ni w Ada mie, na to miast ci w da le kiej pod ró -
ży przed sta wia ją tych za gu bio nych w błę dzie. Ogól nie mó -
wiąc, choć nie w ka żdym przy pad ku, nie czy ści to no mi nal ni Ży -
dzi i chrze ści ja nie, na to miast bę dą cy w da le kiej pod ró ży to po -
ga nie. Oby dwie te gru py są oczy wi ście po zba wio ne spo sob no -
ści zba wie nia wy bor cze go, lecz dla oby dwu Bóg prze wi dział ob -
cho dze nie Pas chy, szan sę uzy ska nia zba wie nia. Wy ra że nie
„z was, jak i z po tom stwa wa sze go” su ge ru je myśl, że tak jak typ
od no sił się do wszyst kich cie le snych Izra eli tów, tak an ty typ
od no si się do wszyst kich Izra eli tów an ty ty picz nych.

(9) Wy stę pu je jed nak ró żni ca mię dzy cza sem ob cho dze nia
Pas chy przez nie czy stych i przez ogół Izra ela. Ci dru dzy ob cho -
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dzi li ją w no cy 14 dnia pierw sze go mie sią ca, na to miast nie czy -
ści mie li ją ob cho dzić 14 dnia dru gie go mie sią ca (w.11). Wspo -
mi na li śmy już, że noc 14 Ni san przed sta wia Wiek Ewan ge lii,
w cza sie któ re go praw dzi wą an ty ty picz ną Pas chę ob cho dzą
an ty ty picz ni czy ści Izra eli ci, na to miast an ty ty picz nie nie czy ści
nie mo gą jej wte dy ob cho dzić. Wie my, że świat otrzy ma swo -
ją szan sę zba wie nia (swo ją Pas chę) w cza sie Ty siąc le cia. Za tem
da ta ob cho dze nia Pas chy przez ty picz nie nie czy stych, 14 dzień
dru gie go mie sią ca, jest ty pem Ty siąc le cia. Ob cho dze nie przez
nich Pas chy 14 dnia dru gie go mie sią ca jest ty pem świa ta bio -
rą ce go udział w przy wi le jach re sty tu cji przez wia rę i po słu -
szeń stwo w cza sie Ty siąc le cia. Te dwa ter mi ny ob cho dze nia
Pas chy w dru gim ro ku wy zwo le nia Izra ela z Egip tu re pre zen -
tu ją za tem uzy ska nie zba wie nia ko lej no przez Ko ściół w Wie -
ku Ewan ge lii i świat w Ty siąc le ciu. Jed ną z my śli roz wa ża ne -
go obec nie ty pu są więc dwa zba wie nia, dru gą – ró żny czas ich
dzia ła nia, a trze cią – to, że wy zwo le nie Ko ścio ła i świa ta za le -
ży od przy swa ja nia so bie przez nich ży cia z an ty ty picz nej Pas -
chy, Chry stu sa, przez przy swa ja nie (w przy pad ku Ko ścio ła
przez wia rę, a w przy pad ku świa ta przez wia rę i uczyn ki)
spra wie dli wo ści Chry stu sa; uj mu jąc to ina czej, przez przy -
swa ja nie do sko na łe go czło wie czeń stwa Chry stu sa, w Je go pra -
wie do ży cia i pra wach ży cio wych. Ofia ro wa nie ba ran ka przez
nie czy stą kla sę mię dzy dwo ma wie czo ra mi (w.11) jest ty pem
te go, że gdy tyl ko dla da nej jed nost ki roz pocz nie się Ty siąc le -
cie (co bę dzie ró żnie wy glą da ło dla ró żnych osób, w za le żno -
ści od te go, kie dy w po szcze gól nych przy pad kach za czną dzia -
łać przy wi le je Ty siąc le cia) po win na ona sko rzy stać z je go do -
bro dziejstw i przy jąć Ba ran ka przez wia rę i po słu szeń stwo,
od sa me go po cząt ku szan sy opar cia się na Nim. W przy pad ku
nie któ rych – ży ją cych wów czas w epi fa nicz nym Obo zie – na -
stą pi to na tych miast po roz po czę ciu się ty siąc let nich spo sob no -
ści re sty tu cyj nych i uświa do mie niu so bie przez nich te go fak -
tu. Dzię ki na ukom, ja kie oni (nie po świę ce ni po ga nie i wie rzą -
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cy z Ży dów) otrzy ma ją od Wiel kiej Kom pa nii oraz Mło do cia -
nych God nych, z uwa gą bę dą wy glą dać po wro tu Sta ro żyt -
nych i Mło do cia nych God nych, któ ry bę dzie dla nich sy gna -
łem, że dzia ła już zba wie nie re sty tu cji. Wów czas szyb ko z nie -
go sko rzy sta ją, tj. za czną ob cho dzić ty siąc let nią Pas chę, w ten
spo sób roz po czy na jąc ją mię dzy dwo ma wie czo ra mi, w cza sie
prze cho dze nia z jed nych wa run ków do dru gich. W przy pad -
ku in nych rów nież bę dzie to mia ło miej sce wte dy, gdy tyl ko ze -
tkną się oni z wa run ka mi Ty siąc le cia, co dla więk szo ści ludz -
ko ści na stą pi przy wzbu dze niu z umar łych.

(10) Spo ży wa nie Pas chy przez nie czy stych z prza śnym
chle bem (w.11) jest ty pem usu nię cia z sie bie przez re sty tu cjo -
ni stów kwa su błę du i grze chu oraz kar mie nia się przez nich
praw dą i jej du chem, po dob nie jak my ob cho dzi my na szą
Pas chę (1 Kor. 5:7,8). A jak na le ży trak to wać spo ży wa nie
przez nich an ty ty picz nych gorz kich ziół (w.11)? Zau wa ży li -
śmy już, że na szy mi gorz ki mi zio ła mi są cier pie nia i prze śla -
do wa nia dla spra wie dli wo ści oraz do świad cze nia i pró by
cha rak te ru. W na stęp nym Wie ku nie bę dzie żad nych prze śla -
do wań ani cier pień dla spra wie dli wo ści, po nie waż wa run ki
ów cze snych cza sów bę dą ła twe dla prak ty ko wa nia spra wie -
dli wo ści (Ps. 72:7); ni ko mu nie bę dzie już wol no prze śla do -
wać za spra wie dli wość (Iz. 25:8). Tak więc re sty tu cjo ni ści nie
otrzy ma ją tych dwóch ro dza jów na szych gorz kich ziół. Ten
typ do wo dzi jed nak, że bę dą mu sie li spo ży wać an ty ty picz ne
gorz kie zio ła. Co ni mi jest? Cier pie nia i tru dy to wa rzy szą ce
po ko ny wa niu przez nich ich sła bo ści oraz ka ra niu ich za złe
po stę po wa nie w ce lu na pra wie nia de pra wa cji ich cha rak te ru.
Wte dy bo wiem na zie mi bę dą wy ko ny wa ne są dy Pa na, ka rzą -
ce za złe po stę po wa nie i na pra wia ją ce złe na wy ki (Iz. 26:9).
Czy nią cy zło bę dą mie li więk sze lub mniej sze trud no ści z na -
pra wie niem krzywd swym obec nym ofia rom, a wspi na nie
się (przy peł nym za an ga żo wa niu sił jed nost ki) z głę bin de pra -
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wa cji do wy żyn do sko na ło ści bę dzie sto sun ko wo trud ne. Jed -
nak ci, któ rzy bę dą to czy nić, zno sząc to wa rzy szą ce te mu ka -
ry i trud no ści, tym sa mym bę dą jeść gorz kie zio ła Ty siąc le cia.
Gorz kie zio ła Ty siąc le cia bę dą więc skła dać się z ka ra nia za zło
oraz do świad czeń to wa rzy szą cych re for mie i pró bom cha -
rak te ru. Je śli bę dą chcie li jeść swe go Ba ran ka ja ko swą Pas chę,
bę dą jed nak mu sie li je jeść, przy swa jać, ra zem z prza śnym
chle bem praw dy i jej du cha. 

(11) Opi su jąc typ ty siąc let nie go Ba ran ka, wer set 12 stwier -
dza, że nic nie mia ło być z nie go po zo sta wio ne do ra na, tj. ca -
ły mu siał być zje dzo ny tej no cy. W opi sie ty pu ba ran ka Wie ku
Ewan ge lii (2 Moj. 12:10) czy ta my jed nak, że cho ciaż nic nie
mia ło z nie go po zo stać do ra na, gdy by jed nak po zo sta ło, mia -
ło być spa lo ne. Na pierw szy rzut oka wy da je się, że mię dzy ty -
mi dwo ma po le ce nia mi wy stę pu je sprzecz ność. Jed nak do -
kład ne roz wa że nie an ty ty pów po ka zu je, że sprzecz ność mię -
dzy ty mi dwo ma tek sta mi jest je dy nie po zor na. Jak mo że my
po go dzić te dwa wer se ty? Od po wia da my: ogra ni cza jąc 2 Moj.
12:10 do Wie ku Ewan ge lii, a 4 Moj. 9:12 – do Wie ku Ty siąc le -
cia. Po le ce nie ka żde go z tych wer se tów, by nie po zo sta wiać nic
z ba ran ka do ra na ozna cza, że ca ła po trzeb na za słu ga mu si
być przy swo jo na przed koń cem od no śne go Wie ku i po cząt -
kiem na stęp ne go. W Wie ku Ewan ge lii ka żdy mu si w peł ni
przy swo ić so bie wia rą ty le za słu gi Chry stu sa, ile po trze bu je, by
do pro wa dzić swe bra ki do do sko na ło ści; żad na ilość tej nie -
zbęd nej za słu gi nie po win na być po zo sta wio na nie wy ko rzy sta -
na. Je śli bo wiem ja ka kol wiek część tej nie zbęd nej za słu gi zo sta -
nie po zo sta wio na nie wy ko rzy sta na do Ty siąc le cia, jed nost ka
ta ka stra ci ży cie, po nie waż po za koń cze niu się cza su jej pró by
po zo sta nie w niej nie przy kry ta nie do sko na łość. Ma to miej sce
wte dy, gdy spło dze ni z Du cha umie ra ją bez po ku ty, po nie waż
gdy w ta kim przy pad ku na dej dzie Ty siąc le cie (ra nek dla Ko -
ścio ła), jed nost ka ta ka znaj dzie się w tym Wie ku z pew ną
wciąż nie spo ży tą ilo ścią mię sa ba ran ka, w wy ni ku cze go nie
mo że mieć żad nej na dziei. Na Wiek Ty siąc le cia myśl jest na stę -
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pu ją ca: przez wia rę i uczyn ki ka żdy mu si w peł ni przy swo ić so -
bie do sko na łe czło wie czeń stwo Chry stu sa, Je go pra wo do ży -
cia oraz Je go pra wa ży cio we, za nim ten Wiek do bie gnie koń -
ca i za nim roz pocz nie się Ma ły Okres. Je śli ja ką kol wiek ich
część po zo sta wi nie przy swo jo ną, wej dzie w Ma ły Okres z nie -
do sko na łym cha rak te rem i z te go po wo du upad nie w osta -
tecz nej pró bie w cza sie Ma łe go Okre su. Po za ró żni cą mię dzy
uspra wie dli wie niem z wia ry a uspra wie dli wie niem z uczyn -
ków, mię dzy nie po zo sta wia niem żad nej czę ści ba ran ka do tych
dwóch an ty ty picz nych po ran ków (te go w Ty siąc le ciu i te go
w Ma łym Okre sie) wy stę pu je więc wy raź ne po do bień stwo.

(12) Wciąż po zo sta je jesz cze jed nak pew na ró żni ca mię -
dzy ty mi dwo ma wer se ta mi, po nie waż 4 Moj. 9:12 nic nie mó -
wi o pa le niu ja kich kol wiek nie zje dzo nych czę ści ba ran ka, pod -
czas gdy 2 Moj. 12:10 za le ca ich spa le nie. Ró żni ca ta nie jest
oczy wi ście sprzecz no ścią, lecz wy ni ka z in ne go po stę po wa nia
przy koń cu oby dwu Wie ków. Jak mo żna za uwa żyć, w cza sie
Wie ku Ewan ge lii żad nej jed no st ce nie jest przy pi sy wa na ca ła
za słu ga Chry stu sa, lecz tyl ko ta ka jej ilość, ja ka jest nie zbęd -
na do uzu peł nie nia do do sko na ło ści bra ków w cie le ka żde go
no we go stwo rze nia. W re zul ta cie, pod ko niec Wie ku Ewan ge -
lii część za słu gi Chry stu sa, znaj du ją ca się w de po zy cie u Bo ga,
nie zo sta nie przy pi sa na, cho ciaż w Bo skim de po zy cie znaj du -
je się ona w ca ło ści, ja ko prze ciw wa ga wy ro ku Ada mo we go,
któ ry nas do tknął i któ ry wy ma ga przy pi sa nia czę ści nie zbęd -
nej do uzu peł nie nia na szych bra ków w stop niu wy star cza ją -
cym do udzie le nia nam uspra wie dli wie nia przy pi sa ne go. Ta
nie przy pi sa na część za słu gi Chry stu sa jest czę ścią na sze go Ba -
ran ka, ja ka po zo sta je, o któ rej trak tu je 2 Moj. 12:10. Co jest
po ka za ne w spa le niu jej ogniem? Jak pa mię ta my, jest to część
za słu gi zło żo na w de po zy cie u Bo ga, by umo żli wić przy pi sa -
ne uspra wie dli wie nie, i ja ko ta ka by ła przy dat na – go to wa
do wy ko rzy sta nia w ce lu przy pi sy wa nia przez ca ły Wiek
Ewan ge lii. Jed nak wraz z koń cem Wie ku przy pi sy wa nia uspra -
wie dli wie nia ta kie uspra wie dli wie nie prze sta je dzia łać – nie bę -
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dzie wię cej uspra wie dli wia nia w ta ki spo sób. Z te go po wo du
przy pi sy wa na za słu ga prze sta je ist nieć – nie w tym zna cze niu,
że sa ma za słu ga prze sta je ist nieć (po nie waż póź niej bę dzie
uży wa na przez za sto so wa nie w od ró żnie niu od przy pi sy wa -
nia, by umo żli wić dzia ła nie uspra wie dli wie nia przez uczyn ki),
lecz w tym zna cze niu, że za słu ga ni gdy wię cej nie bę dzie uży -
wa na dla ce lu przy pi sy wa nia. To wła śnie to – za koń cze nie jej
przy pi sy wa nia – jest po ka za ne w ty pie przez spa le nie resz tek,
któ re po zo sta ły do ran ka 14 Ni san. Po nie waż ca ła za słu ga zo -
sta nie za sto so wa na, by umo żli wić dzia ła nie uspra wie dli wie nia
Ty siąc le cia, jej ca łość mu si być wy ko rzy sta na przed po cząt -
kiem Ma łe go Okre su, bez wzglę du na to, czy ka żdy w peł ni
wy ko rzy sta swój udział w jej ca ło ści, po nie waż jej ca łość (sto
pro cent) zo sta nie w Ty siąc le ciu za sto so wa na dla ka żdej jed -
nost ki. W wy ni ku te go po Ty siąc le ciu nie po zo sta nie już nic
do przy swo je nia, a więc ca łość tej za słu gi mu si być spo ży ta
przed Ma łym Okre sem, po nie waż po nim nie bę dzie już ni cze -
go do przy swo je nia. Ka żdy, kto bę dzie grze szył w cza sie Ma -
łe go Okre su, bę dzie mu siał pójść na wtó rą śmierć, po nie waż
nie bę dzie już do stęp na żad na część za słu gi Chry stu sa, by
chro nić go przed ka rą za grze chy, ja ka wte dy bę dzie mu sia ła
być wy mie rzo na.

(13) Po le ce nie, by nie zła ma no żad nej ko ści ba ran ka (w.12),
jest ta kże zna czą ce i ja ko na po mnie nie do ty czy za rów no Wie -
ku Ewan ge lii, jak i Ty siąc le cia. Zła ma nie ko ści ba ran ka by ło by
za da wa niem mu gwał tu. A kim są ci, któ rzy za da ją gwałt Chry -
stu so wi, na sze mu Ba ran ko wi? Za prze cza ją cy oku po wi oraz te
po świę co ne no we stwo rze nia, któ re jak umy ta świ nia za czy na -
ją ta rzać się w bło cie grze chu. Za prze cza ją cy oku po wi dep czą
Sy na Bo że go (Żyd. 10:28), na to miast ci, któ rzy po wra ca ją
do wa la nia się w bło cie grze chu, po now nie krzy żu ją sy na Bo -
że go i wy sta wia ją Go na jaw ną hań bę (Żyd. 6:6). Oby dwie
kla sy idą na wtó rą śmierć. Nie któ rzy czy nią te dwie rze czy
w cza sie Wie ku Ewan ge lii (Żyd. 6:4-7; 10:26-29; Ju dy 4; 1 Ja -
na 5:16). Nie któ rzy uczy nią je w cza sie Ty siąc le cia i pod czas je -
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go Ma łe go Okre su – dzie ci w cza sie Ty siąc le cia, a star cy, któ -
rzy nie wy peł nią swych lat [do brem], po Ty siąc le ciu (Iz. 65:20).
Ty picz ne na po mnie nie, by nie ła mać ko ści ba ran ka (w.12), re -
pre zen tu je ostrze że nia w oby dwu Wie kach, aby nie czy nić
tych dwóch złych rze czy. Na po mnie nie, by ob cho dzić Pas chę
14. dnia dru gie go mie sią ca we dług jej wszyst kich prze pi sów (chu -
kath – sta tut, prak ty ka; nie mi sh pat – sąd, prze pis, dok try na) po dob -
ne jest do te go po da ne go w wer se cie 3 w od nie sie niu do sta -
tu tów. Je dy ną ró żni cą jest to, że an ty ty picz ne gorz kie zio ła
nie obej mu ją prze śla do wań i cier pień dla spra wie dli wo ści. Po -
nie waż wy ja śni li śmy je oma wia jąc wer set 3, nie po trze bu je my
po wta rzać te go tu taj. Zau wa żmy (zob. A.R.V.), że sło wo chu kath
(sta tut) jest w licz bie po je dyn czej. Ta licz ba po je dyn cza nie
od no si się do jed ne go sta tu tu, lecz do wszyst kich od no śnych
sta tu tów, tak jak wska zu je na to po prze dza ją ce je sło wo ka żdy
(nie wszyst kie). W ten spo sób sło wo pra wo czę sto ozna cza
wszyst kie pra wa. Zau wa żmy rów nież, że w wer se cie tym nie
wy stę pu je sło wo ozna cza ją ce sąd, prze pis, dok try nę. Na le ży go
się do my ślać, po nie waż kla sa re sty tu cyj na bę dzie mu sia ła
trwać przy od po wied niej praw dzie w cza sie ob cho dze nia Pas -
chy Ty siąc le cia. 

(14) Zau wa ża my, że je śli czy ści i nie bę dą cy w da le kiej dro -
dze nie ob cho dzą Pas chy, gro zi im ka ra śmier ci. Groź ba ta
w an ty ty pie sto su je się do Wie ków Ewan ge lii i Ty siąc le cia.
Czy sty mi Wie ku Ewan ge lii są po świę ce ni – ci, na rzecz któ rych
przy pi sa na zo sta ła za słu ga Chry stu sa. Czy sty mi Wie ku Ewan -
ge lii są więc Ko ściół pier wo rod nych i Mło do cia ni God ni. Nie -
bę dą cy mi w da le kiej dro dze w cza sie Wie ku Ewan ge lii są ci sa -
mi z punk tu wi dze nia po sia da nia przez nich praw dy, dzię ki
któ rej nie po pa da ją w błąd. Za tem czy sty mi i nie bę dą cy mi
w da le kiej dro dze w cza sie Wie ku Ewan ge lii są wszy scy ci,
któ rzy w tym Wie ku sta ją na pró bie do ży cia lub na pró bie wia -
ry i spra wie dli wo ści. Co to zna czy, je śli ktoś z ta kich nie ob cho -
dzi Pas chy? Ozna cza to nie za cho wa nie przez nich wia ry
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w dro go cen ną krew Chry stu sa oraz nie wy peł nia nie po świę ce -
nia, nie usu wa nie sta re go kwa su grze chu i błę du, nie spo ży wa -
nie prza śne go chle ba szcze ro ści i praw dy oraz nie zno sze nie to -
wa rzy szą cych te mu prób, cier pień i prze śla do wań. Sło wem,
ozna cza to, że oka za li się oni nie wier ny mi. Groź ba śmier ci wi -
szą ca nad ich ty pa mi re pre zen tu je za gro że nie wtó rą śmier cią
lub utra tą człon ko stwa Mło do cia nych God nych, za le żnie
od przy pad ku, spo ty ka ją ce tych, któ rzy nie ob cho dzą an ty ty -
picz nej Pas chy Wie ku Ewan ge lii. Czy sty mi Wie ku Ty siąc le cia
jest świat ludz ko ści, uwol nio ny spod wy ro ku Ada mo we go
i czę ścio wo lub cał ko wi cie pod nie sio ny z je go skut ków do do -
sko na ło ści. Nie bę dą cym w da le kiej dro dze jest w Ty siąc le ciu
świat z punk tu wi dze nia oświe ce nia go praw dą. Je śli ta cy nie
ze chcą ob cho dzić Pas chy, zgi ną we wtó rej śmier ci. Ci z oświe -
co nych Ty siąc le cia, któ rzy nie ze chcą te go uczy nić przez sto lat,
zo sta ną wów czas wy tra ce ni. Ci z oświe co nych i oczysz czo -
nych, któ rzy nie ze chcą te go czy nić w cza sie Ma łe go Okre su,
ta kże zo sta ną uśmier ce ni. Po wód te go po da ny jest w ty pie na -
stę pu ją co: „Gdyż nie zło żył ofia ry Pa nu w na zna czo nym cza -
sie” (w.13), tj. nie przed sta wił Bo gu, ja ko wy star cza ją ce za -
stęp stwo za sie bie, na sze go Pa na ja ko an ty ty picz ne go Ba ran -
ka, z praw dzi wą wia rą, na dzie ją, mi ło ścią i po słu szeń stwem.
Z te go po wo du po zo stał bez ochro ny przed spra wie dli wo ścią
Bo ga, w wy ni ku cze go mu siał po nieść ka rę za swój wła sny
grzech (w.13), co dla nie wier nych oby dwu Wie ków, bę dą cych
na pró bie do ży cia, ozna cza wtó rą śmierć, a dla nie wier nych
Mło do cia nych God nych – utra tę już te raz sta no wi ska w kla sie.

(15) W Te raź niej szej Praw dzie, np. oma wia jąc 2 Moj. 12:43-50,
w ar ty ku le na te mat Nie wo li i wy zwo le nia Izra ela, a ta kże oma -
wia jąc Księ gę Ru ty 2-4, w ar ty ku le Ru ta, typ i an ty typ – wie lo -
krot nie pod kre śla li śmy, że przy chod nie, ob cy przy by sze (w.14)
są ty pem Mło do cia nych God nych. Ich miesz ka nie w zie mi jest
ty pem ich po świę ce nia, tj. po zo sta wa nia w praw dzie i jej du -
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chu, na to miast fakt, że się w niej nie uro dzi li, przed sta wia to,
iż nie są oni spło dze ni z Du cha. Wer set 14 do ty czy wła śnie
Mło do cia nych God nych. By jed nost ka ta ka ob cho dzi ła an ty ty -
picz ną Pas chę Pa nu, mu si czy nić do kład nie to, co w związ ku
z nią czy nią no we stwo rze nia (w.14). Mu si ob cho dzić ją zgod -
nie ze sta tu tem (chu kath) Pas chy oraz zgod nie z są dem, prze -
pi sem (mi sh pat) Pas chy. Mu si ją ob cho dzić zgod nie z dok try ną
(mi sh pat – sąd, prze pis), tj. w ży wej wie rze w Ba ran ka ja ko tym -
cza so wo uspra wie dli wia ją ce go tę jed nost kę przez tym cza so we
przy pi sa nie Je go za słu gi. Mu si ją też ob cho dzić zgod nie z prak -
ty ką (chu kath – sta tut), tj. w cza sie Wie ku Ewan ge lii po cząw szy
od ro ku 1881, ja ko czę ści 14 Ni san, z usu nię tym kwa sem grze -
chu i błę du, z prza śnym chle bem szcze ro ści i praw dy oraz
z gorz ki mi zio ła mi do świad czeń, cier pień i prze śla do wań, z la -
ską Bo skie go Sło wa w rę ku ja ko opar ciem, z pa sem słu żby
i w dro dze z sym bo licz ne go Egip tu do an ty ty picz ne go Ka na -
anu. Gdy wer set 14 mó wi, że jest je den sta tut dla przy chod nia
i Izra eli ty uro dzo ne go w zie mi, po da je myśl, że w an ty ty pie nie
ma żad nej ró żni cy mię dzy wy ma ga nia mi, ja kie po świę ce nie
sta wia przed no wy mi stwo rze nia mi i Mło do cia ny mi God ny mi.
Skła da ją oni te sa me ślu by mar two ty dla sie bie i świa ta, a oży -
wie nia dla Bo ga. Ró żni ca nie tkwi więc w zo bo wią za niach, ja -
kie po dej mu ją, lecz w wy ko rzy sta niu ich po świę ce nia przez
Bo ga: po świę ce nie nie któ rych Bóg przyj mu je przez spło dze nie
z Du cha, cze go nie czy ni w przy pad ku in nych. Jed nak oby -
dwie gru py ma ją żyć zgod nie z ty mi sa my mi an ty ty picz ny mi
dok try na mi i prak ty ka mi Pas chy – je den sta tut dla przy chod -
nia i dla zro dzo ne go w zie mi. Po nie waż Mło do cia ni God ni nie
czy nią obec nie tych rze czy ja ko czę ści pró by do ży cia, lecz
pró by wia ry i wier no ści, w peł ni bę dą je czy nić w Ty siąc le ciu
i w Ma łym Okre sie, ja ko ele men ty pró by do ży cia.

(16) Dru ga część 4 Moj. 9 do ty czy słu pa ob ło ku i ognia, któ ry
jest wy mie nia ny w Bi blii dość czę sto, jak do wo dzą te go na stę pu -
ją ce cy ta ty: 2 Moj. 13:21,22; 14:19,20,24; 33:9,10; 40:34-38; 4 Moj.
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9:15-23; 10:11,12,34; 12:5,10; 14:14; 16:42; 5 Moj. 1:33; Neh. 9:12; Ps.
99:7; 1 Kor. 10:1,2. To, iż ma on zna cze nie ty picz ne mię dzy in ny -
mi po twier dzo ne jest przez od nie sie nia św. Paw ła w 1 Kor. 10:1,2,
po rów na ne z wer se ta mi 6 i 11. Je go ty picz ny cha rak ter jest też po -
twier dzo ny fak tem, że – jak wska zu je kil ka z po wy ższych cy ta tów
– był on czę ścią za rzą dzeń Za ko nu. Je go ty picz ny cha rak ter po -
twier dzo ny jest też je go związ kiem z przy byt kiem, któ ry miał
zna cze nie ty picz ne. Jest to rów nież po twier dzo ne przez je go
zwią zek z pew ny mi in ny mi ty picz ny mi wy da rze nia mi, ta ki mi jak
pod róż Izra ela do Mo rza Czer wo ne go, je go do świad cze nia
przy Mo rzu Czer wo nym, na Gó rze Sy naj, a na stęp nie w cza sie
wę drów ki od Mo rza Czer wo ne go do Ka na anu, w bu do wie przy -
byt ku i ob ja wia niu się Bo ga pod czas szem ra nia przez Aaro na i Mi -
riam oraz szem ra nia Izra eli tów z po wo du śmier ci Ko ra cha, Da ta -
na, Abi ra ma itp. Nie wąt pli wie był on więc ty pem lep szych przy -
szłych rze czy. Cho ciaż Bi blia ni gdzie wy raź nie nie wspo mi na,
cze go ten słup jest ty pem, re la cje w któ rych wy stę pu je, rze czy któ -
re czy nił oraz spra wy, w związ ku z któ ry mi był uży wa ny, wy raź -
nie do wo dzą, że jest on ty pem praw dy na cza sie i jej du cha, re -
pre zen tu ją cych Bo ską obec ność z lu dem Bo żym. I tak, gdy ca ły
czas pro wa dził Izra el z Egip tu do Ka na anu, peł nił dla nie go ta ką
sa mą ro lę, ja ką dla nas peł ni praw da na cza sie i jej duch – przez
ca ły czas pro wa dzą nas z sym bo licz ne go Egip tu do nie biań skie -
go Ka na anu (Neh. 9:12; 2 Moj. 40:36-38; 4 Moj. 9:15-23; 10:11,12,34;
5 Moj. 1:33). Sym bo li zo wa nie przez nie go jed nej czę ści praw dzi -
we go chrztu (1 Kor. 10:1,2), tak jak mo rze sym bo li zu je śmierć ja -
ko dru gą część, do wo dzi, że jest on sym bo lem praw dy i jej du cha.
Po dob nie fakt, że wła śnie z nie go Bóg dzia łał i prze ma wiał (2 Moj.
14:24; 33:9,10; 4 Moj. 9:17-20,23; 10:11-13; 12:5; 14:14; 5 Moj. 1:33;
Ps. 99:7) do wo dzi, że re pre zen tu je on praw dę i jej du cha. Cho ciaż
więc Bi blia wy raź nie nie stwier dza je go do kład ne go an ty ty picz -
ne go zna cze nia, je go za sto so wa nie, po wią za nia i dzia ła nia jed no -
znacz nie do wo dzą, iż jest on ty pem praw dy na cza sie i jej du cha.

(17) Oczy wi ste jest, że przez praw dę na cza sie i jej du cha
Pan wy pro wa dza Swój lud z obec ne go złe go świa ta (sym bo -
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licz ne go Egip tu) do nie biań skie go Ka na anu (kró le stwa), jak
wie lo krot nie po twier dza to Pi smo Świę te. To przez praw dę
zdo by wa on ży cie (Ps. 119:93; Mat. 4:4; Ja na 6:63,68); praw da
pro wa dzi go dro gą, jak lam pa dla je go nóg i świa tło na je go
ście żce (Ps. 119:105; 2 Pio tra 1:18,19; 1 Ja na 1:7; Iz. 30:21; Mich.
2:7); po za praw dą nie ma in nej praw dzi wej dro gi, a wszyst kie
rze czy jej prze ciw ne pro wa dzą do śmier ci (Iz. 8:20; Mich. 3:6).
Bi blia uczy też, że duch praw dy pro wa dzi lud Bo ży. To duch
da je ży cie (Ja na 6:63; Rzym. 8:1-4, 11-14; 2 Kor. 3:6; Gal. 6:8);
duch rów nież pro wa dzi lud Bo ży (Ja na 14:17; 15:26; 16:13; 1 Ja -
na 4:6); bez du cha nie ma oczy wi ście żad nej in nej praw dzi wej
dro gi, a wszyst kie rze czy je mu prze ciw ne pro wa dzą do śmier -
ci (Mat. 26:41; Rzym. 8:13,14; Gal. 5:16-21). Wie my ta kże, że
w praw dzi wym chrzcie w na szym czło wie czeń stwie je ste śmy
za nu rza ni w śmierć, na to miast w no wym stwo rze niu je ste -
śmy za nu rza ni w praw dę i jej du cha (Mat. 3:15-17; 28:19 (w imię
[umysł i ser ce – uspo so bie nie]; nie: w imie niu); Rzym. 6:3-11;
1 Kor. 10:1,2; 12:13; Gal. 3:27; Kol. 2:12). Wie my rów nież, że Bóg
prze ma wia do nas z praw dy i jej du cha (Żyd. 1:1; 4:12; 13:7;
Rzym. 10:8,14-17; Ps. 68:12; Ja na 14:24; 17:8; Tyt. 1:3; 1 Pio tra
1:11,12,25; 2 Pio tra. 3:2; Obj. 3:8; Ja na 14:17; 15:26; 16:11; Neh.
9:20; Iz. 61:1; Dz.Ap. 2:4; 1 Kor. 2:10; 1 Jan 5:6; Obj. 2:7,11,29;
3:6,13,22; 14:13; 22:17). Wi dzi my więc, że do słow ne wer se ty bi -
blij ne do star cza ją nam an ty ty pów za sto so wań, w ja kich uży -
wa ny jest słup ob ło ku i ognia. Na sze do świad cze nia po twier -
dza ją te my śli. Ma my więc pra wo wno sić, że słup ob ło ku
i ognia jest ty pem praw dy na cza sie i jej du cha, w ich funk cji
pro wa dze nia lu du Bo że go Wie ku Ewan ge lii z an ty ty picz ne go
Egip tu do an ty ty picz ne go Ka na anu.

(18) Wer set 15 naj pierw stwier dza, że słup ob ło ku za krył
przy by tek w dniu je go wznie sie nia. Jest to rów nież po da ne
w 2 Moj. 40:33,34. Przy by tek re pre zen tu je Je zu sa i Ko ściół ja -
ko miej sce, w któ rym Bóg miesz ka, spo ty ka się ze Swo im lu -
dem i bło go sła wi mu (Obj. 21:3-5). Przy by tek na pu sty ni za -
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zwy czaj jest ty pem kla sy Chry stu sa w cza sie jej upo ka rza ją cych
do świad czeń Wie ku Ewan ge lii, na to miast świą ty nia Sa lo mo -
na – jej do świad czeń uwiel bie nia w cza sie Wie ku Ty siąc le cia.
Sło wo przy by tek znaj du je my jed nak w Bi blii rów nież w od nie -
sie niu do dzia łal no ści Wie ku Ty siąc le cia (Obj. 21:3-5), a sło wo
świą ty nia w od nie sie niu do wa run ków z Wie ku Ewan ge lii
(1 Kor. 3:16,17; 6:19; Efez. 2:20-22; 1 Pio tra. 2:5; Obj. 11:19;
15:6,8; 16:1). An ty ty pem przy byt ku z wer se tu 15 jest kla sa
Chry stu sa w cza sie Wie ku Ewan ge lii. Za tem dzień, w któ rym
przy by tek zo stał zbu do wa ny, re pre zen tu je Wiek Ewan ge lii.
Bu do wa nie przy byt ku to roz wi ja nie w Wie ku Ewan ge lii kla sy
Chry stu sa ja ko miej sca, w któ rym Bóg miesz ka, spo ty ka się ze
Swo im lu dem i bło go sła wi mu. Ten an ty ty picz ny Przy by tek nie
ist niał przed po świę ce niem się na sze go Pa na, kie dy to za czął
ist nieć an ty ty picz ny Dzie dzi niec, mie dzia ny Oł tarz i mie dzia -
na Umy wal nia, a ta kże pierw sza Za sło na i po chy la ją cy się
pod nią Naj wy ższy Ka płan. Je go spło dze niu to wa rzy szy ło po -
ja wie nie się an ty ty picz nej Świąt ni cy oraz jej Świecz ni ka, Sto -
łu z chle ba mi po kład ny mi i zło te go Oł ta rza. Przy Je go śmier ci
za czę ła ist nieć an ty ty picz na dru ga Za sło na, a przy je go zmar -
twych wsta niu za ist nia ła an ty ty picz na skrzy nia Ar ki, a jej Ubła -
gal nia, che ru bi ny i sze ki nah zo sta ły po łą czo ne, do pro wa dza -
jąc do po wsta nia an ty ty picz nej Świąt ni cy Naj święt szej, je śli
cho dzi o Chry stu sa. W dniu Pięć dzie siąt ni cy po raz pierw szy
po ja wił się Dzie dzi niec, mie dzia ny Oł tarz i Umy wal nia oraz
pierw sza Za sło na w zna cze niu re pre zen tu ją cym Ko ściół, gdy
uspra wie dli wio ne czło wie czeń stwo Ko ścio ła zo sta ło po świę co -
ne. W tym sa mym cza sie roz po czę ła ist nie nie an ty ty picz -
na Świąt ni ca oraz jej Świecz nik, Stół i Oł tarz w od nie sie niu
do Ko ścio ła, gdy w wy ni ku spło dze nia z Du cha po ja wi ły się
pierw sze no we stwo rze nia Ko ścio ła. Od te go cza su, w mia rę
jak po zo sta łe czę ści skła do we kla sy Chry stu sa wcho dzą w stan
Przy byt ku, an ty ty picz ny Przy by tek jest w trak cie wzno sze nia.
Je śli cho dzi o an ty ty picz ny Dzie dzi niec i Świąt ni cę obej mu ją -
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ce Ko ściół, bu do wa nie to zo sta ło za koń czo ne w ro ku 1914,
od kie dy nikt no wy nie jest już do da wa ny do te go sta nu. An -
ty ty picz na dru ga Za sło na jest w trak cie wzno sze nia przez ca -
ły Wiek Ewan ge lii, je śli cho dzi o po szcze gól nych wier nych,
koń czą cych swą ofia rę w śmier ci, a za koń czo na zo sta nie wraz
ze śmier cią ostat nie go człon ka. Od 16 Ni san 1878 po ja wia się
an ty ty picz na Świąt ni ca Naj święt sza oraz skrzy nia Ar ki w od -
nie sie niu do Ko ścio ła, a ich za koń cze nie na stą pi wraz z przej -
ściem po za za sło nę ostat nie go człon ka kla sy Chry stu sa. To
wła śnie ten ca ły twór czy pro ces po ka za ny jest przez bu do wa -
nie przy byt ku (w.15), a cza sem do ko ny wa nia te go dzie ła jest
Wiek Ewan ge lii. Tak więc dzień z te go wer se tu przed sta wia ca -
ły Wiek Ewan ge lii (Jo ela 2:29; Ja na 17:21-24; 16:23,26; 1 Kor.
1:30; Efez. 2:10). 

(19) Słup ob ło ku i ognia okry wa ją cy przy by tek przed sta wia
praw dę na cza sie i jej du cha, spo czy wa ją ce na kla sie Chry stu -
sa. Ozna cza to, że przez ca ły Wiek Ewan ge lii Pan czy ni kla sę
Chry stu sa od bior cą i skarb ni cą praw dy na cza sie i jej du cha. Pi -
smo Świę te w bar dzo wie lu miej scach po twier dza oczy wi ście
tę myśl, cze go do wo dem są na stę pu ją ce wer se ty, kil ka spo śród
wie lu: Ps. 25:14; 97:11; 119:66,99,100,130; Przyp. 3:32; Iz. 30:18-
21; Am. 3:7; Mat. 11:25; 13:11,16,17; Rzym.16:25, por. z Kol.
1:26,27; 2 Kor. 3:13,14. Jest to jej szcze gól nym przy wi le jem, po -
nie waż kla sa Chry stu sa po sia da praw dę i jej du cha w zna cze -
niu, w ja kim nie po sia da ich nikt in ny. Jest to po ka za ne w ob -
ło ku spo czy wa ją cym na przy byt ku, a nie na przy kład na obo -
zie czy na te re nie po za obo zem. Dla wiel kich, po tę żnych i mą -
drych te go świa ta twier dze nie to brzmi ab sur dal nie. Praw dą
jest jed nak, że wszel ka praw da na cza sie lub wszel ki wy le wa -
ny duch spło dze nia znaj du je się w Ko ście le i mo że być uzy ska -
ny je dy nie przez po słu gę Ko ścio ła, co wy ni ka z fak tu, że jest ich
skarb ni cą (1 Król. 17:1). Wszyst ko to jest mię dzy in ny mi po ka -
za ne w spo czy wa niu słu pa ob ło ku i ognia na przy byt ku. Je śli
świat od rzu ca i po gar dza ta kim twier dze niem, mo że to czy nić.
W naj mniej szym stop niu nie zmie ni to jed nak fak tu, że kla sa
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Chry stu sa jest od bior cą i skarb ni cą Bo skiej praw dy na cza sie
i jej du cha. Umi ło wa ni, ten nasz przy wi lej znacz nie prze wy -
ższa to, co mo gą po sia dać lub czym mo gą się szczy cić naj więk -
si, naj po tę żniej si i naj mą drzej si lu dzie te go świa ta. Wdzięcz ni
Pa nu za ten naj więk szy ze wszyst kich przy wi le jów, nie za -
zdro ści my naj bar dziej uprzy wi le jo wa nym w obec nym złym
świe cie, bez wzglę du na to, ja kie ko rzy ści po sia da ją, lub są dzą,
że po sia da ją.

(20) Jak mo że my za uwa żyć, słup był ob ło kiem za dnia,
a w no cy wy glą dał jak świa tło (w.15). Ta kże i to jest ty picz ne.
W cza sie Wie ku Ewan ge lii są dwa sym bo licz ne dni i dwie sym -
bo licz ne no ce. Pa ru zja czę sta na zy wa na jest dniem, a Epi fa nia
– no cą (Ps. 91:5,6; Mat. 20:1-8). Oby dwa te okre sy na zy wa ne są
dniem, sym bo li zo wa nym ko lej no przez ja sną i ciem ną część
dnia o 24 go dzi nach (1 Kor. 3:13; Efez. 6:13). Stróż na zy wa czas
uci sku – Epi fa nię – no cą, z cze go wy ni ka, że po przed ni okres
– Pa ru zja – był dniem (Iz. 21:11,12). No cą, w któ rej nikt nie mo -
że pra co wać (do ko ny wać pra cy żę cia, jak po ka zu je kon tekst)
jest Epi fa nia; za tem po prze dza ją okres zwa ny dniem – Pa ru -
zja (Ja na 9:4). Wer set ten ma też in ne za sto so wa nie, po nie waż
dniem, w któ rym pra co wał Je zus, był czas żę cia Ży dow skie go
Żni wa, co wy ni ka rów nież z rów no le gło ści Żniw, a po tym
dniu na sta ła noc, w cza sie któ rej nie do ko ny wa no żad ne go żę -
cia i któ ra trwa ła od paź dzier ni ka 69 aż do paź dzier ni ka 1874
ro ku. Te dwa okre sy da ją nam dru gi dzień i noc Wie ku Ewan -
ge lii: Ży dow skie Żni wo i okres mię dzy nim a Żni wem Ewan -
ge lii. Jest pe wien po wód, dla któ re go oby dwa Żni wa ko lej no
na zy wa ne są dniem, a okre sy po nich na stę pu ją ce, aż do na -
stęp ne go dnia – no cą. Na pod sta wie fak tu, że w przy ro dzie
słoń ce świe ci za dnia, a księ życ w no cy (1 Moj. 1:16), Bi blia uży -
wa słoń ca mię dzy in ny mi do po ka za nia No we go Te sta men tu,
a księ ży ca – Sta re go Te sta men tu (Iz. 60:19; 30:26; Mat. 24:29;
Dz.Ap. 2:20; Obj. 6:12; 8:12; 12:1). Za tem okre sy, w cza sie któ -
rych głów ne świa tło mia ło po cho dzić z No we go Te sta men tu
ja ko sym bo licz ne go słoń ca, są dnia mi, a okre sy, w cza sie któ -
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rych głów ne świa tło mia ło po cho dzić ze Sta re go Te sta men tu
ja ko sym bo licz ne go księ ży ca, są sym bo licz ny mi no ca mi.

(21) Praw dy No we go Te sta men tu w oczy wi sty spo sób
świe ci ły w cza sie Ży dow skie go Żni wa, jak do wo dzi te go gło -
sze nie tam tych cza sów i po wsta nie w tym cza sie No we go Te -
sta men tu. Żni wo Ży dow skie by ło więc dniem w od ró żnie niu
od no cy. W tym cza sie wy stę po wa ło oczy wi ście pew ne świa -
tło Sta re go Te sta men tu, cho ciaż je go ilość by ła wy raź nie mniej -
sza od świe cą ce go wów czas świa tła No we go Te sta men tu. Fakt
ten jest po ka za ny w czę ścio wo wi dzial nym dla nas świe ce niu
księ ży ca przez część dnia, szcze gól nie gdy księ życ przej dzie już
swo ją trze cią kwa drę. Ten sam fakt ujaw nia zba da nie pism
na sze go Pa sto ra – na uk Pa ru zji, po nie waż je go pi sma skła da -
ją się głów nie z wy ja śnień na uk No we go Te sta men tu, choć
w znacz nie mniej szym stop niu za wie ra ją ta kże, zwy kle krót -
kie, wy ja śnie nia pism Sta re go Te sta men tu. Po rów na nie ilo ści
ko men ta rzy po świę co nych Sta re mu Te sta men to wi i No we mu
Te sta men to wi w Ko men ta rzach be re ań skich szyb ko po twier dzi tę
myśl, je śli przy po mni my so bie, że No wy Te sta ment sta no wi
jed ną czwar tą ob ję to ści Sta re go Te sta men tu. Pi sma Ja na sta no -
wią tę część No we go Te sta men tu, któ ra po wsta ła po Ży dow -
skim Żni wie. Z punk tu wi dze nia oma wia ne go obec nie ob ra zu
są one do brze po ka za ne przez świa tło, ja kie przez pe wien czas
wciąż po cho dzi od słoń ca, gdy zaj dzie już ono za ho ry zont.
Wte dy na sta ła sym bo licz na noc, trwa ją ca aż do Żni wa Ewan -
ge lii. Fak ty hi sto rycz ne po twier dza ją ten sym bol, po nie waż
gwiaz dy pię ciu ko ścio łów mię dzy Żni wa mi bar dziej świe ci ły
świa tłem Sta re go niż No we go Te sta men tu. Na przy kład
Ariusz, któ ry był księ ciem gwiaz dy Per ga mu, Klau diusz z Tu -
ry nu, któ ry był księ ciem gwiaz dy Tia ty ry, Mar sy liusz, któ ry był
księ ciem gwiaz dy Sar des, oraz Jan We ssel, któ ry był księ ciem
gwiaz dy Fi la del fii – pi sa li głów nie na te ma ty Sta re go Te sta -
men tu. Po wód te go jest bar dzo oczy wi sty: po za tym, co pa pie -
stwo czer pa ło z po gań skich źró deł i co sta no wi dość zna czą cą
część je go fał szer stwa, two rząc ko pię kla sy Chry stu sa w jej
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na ukach, prak ty kach i or ga ni za cji, w du żej mie rze czer pa ło
ono ta kże z fał szo wa nych na uk Sta re go Te sta men tu. Z ko -
niecz no ści zmu sza ło to nie tyl ko ksią żąt, lecz ta kże ni ższych
człon ków tych gwiazd do po da wa nia praw dzi wych wy ja śnień
na ty le, na ile by ło to na cza sie w od nie sie niu do od no śnych
wer se tów i fak tów Sta re go Te sta men tu, fał szy wie po da wa -
nych przez pa pie stwo w cza sie usta na wia nia wy żej wspo -
mnia nej imi ta cji kla sy Chry stu sa.

(22) W cza sie mię dzy Żni wa mi nie świe cił jed nak peł ny sym -
bo licz ny księ życ. Wie le wer se tów i fak tów, ko men to wa nych
przez tych bra ci, by ło ro zu mia nych przez nich tyl ko czę ścio wo,
jak wie lo krot nie do wo dzą te go pi sma Klau diu sza z Tu ry nu,
Pio tra Abe lar da, Mar sy liu sza, Wy cli fa, We sse la, Lu tra, Cran me -
ra itd. Ro zu mie li je oni jed nak wy star cza ją co do brze, by de ma -
sko wać i oba lać pa pie skie fał szer stwa, wy pro wa dza ne z prze krę -
ca nia pism Sta re go Te sta men tu, przez co wy ko ny wa li za mie rzo -
ny Bo ski cel. Wraz z cza sem re for ma cji (okre sy Sar des i Fi la del -
fii) ta koń czą ca się noc mia ła dłu gi wcze sny i póź niej szy świt (po -
dob nie jak nasz wcze sny świt let ni na Pół no cy), po prze dza ją cy
dzień Pa ru zji. Z punk tu wi dze nia oma wia ne go obec nie ob ra zu
tłu ma czy to sto sun ko wo częst sze wy ko rzy sty wa nie pism No we -
go Te sta men tu w okre sach sar dyj skim i fi la del fij skim niż
w trzech po przed nich okre sach, a szcze gól nie w dru gim i trze -
cim. Wy ko rzy sty wa nie to sta le wzra sta ło w mia rę po stę po wa nia
okre sów Sar des i Fi la del fii, a gdy do cho dzi my do bra ci We sleya,
Tho ma sa Camp bel la i Mil le ra, No wy Te sta ment co raz czę ściej
zaj mo wał głów ne miej sce w ich ka za niach i pi smach. W cza sie
Epi fa nii, no cy na stę pu ją cej po dniu Pa ru zji, ma my peł ne świa -
tło sym bo licz ne go księ ży ca. Tłu ma czy to co raz peł niej sze wy ja -
śnia nie fak tów i wer se tów Sta re go Te sta men tu oraz sto sow ne
oba la nie błę du w okre sie Epi fa nii. Bę dzie to trwa ło do cza su
wy ja śnie nia do koń ca Epi fa nii ca łe go Sta re go Te sta men tu, nie -
wy ja śnio ne go przez na sze go Pa sto ra (Rzym. 15:4; Iz. 30:25,26).
Lecz to nie ko niec: gdy zbli ża jąc się do koń ca no cy Epi fa nii, za -
cznie my wcho dzić w świt dnia Ty siąc le cia, ja ko ró żny od dnia
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Pa ru zji i no cy Epi fa nii (za uważ ró żni cę mię dzy tym świ tem
a Świ tem Ty siąc le cia, któ ry jest koń cem pa no wa nia grze chu, trak -
to wa ne go ja ko noc; Ps. 30:6), to zgod nie z su ge stią roz wa ża ne -
go ob ra zu spra wy No we go Te sta men tu za czną po now nie stop -
nio wo wy cho dzić na plan pierw szy. Wte dy po da ne zo sta nie
daw no obie ca ne praw dzi we wy ja śnie nie Ob ja wie nia, któ re
przy oka zji oba li te fał szy we, od cza su do cza su przed sta wia ne
lu do wi Pa na, szcze gól nie przez wo dzów Le wi tów. Ob raz ten
po ka zu je, że obie ca na wy kład nia nie na dej dzie tak szyb ko, jak
wcze śniej są dzi li śmy, tj. na tych miast po wiel kim trzę sie niu zie -
mi. Praw do po dob nie za cznie być pi sa na w cza sie anar chii. Za -
pew ni to nam od po wied ni czas, by ar ty ku ła mi na te mat 4 Moj.
itd. po dać spo ro in for ma cji na te mat hi sto rii Ko ścio ła po ka za nej
w Bi blii w ce lu do bre go przy go to wa nia sto sow nej wie dzy Ko -
ścio ła, tak by mógł on zro zu mieć wy kład nię Ob ja wie nia.

(23) Obec nie znaj du je my się za tem w jed nej z no cy Wie ku
Ewan ge lii. W na tu ral ny spo sób po win ni śmy ocze ki wać, że
głów ne świa tło bę dzie po cho dzi ło od księ ży ca – Sta re go Te sta -
men tu. Ocze ki wa nie, że głów ne świa tło bę dzie obec nie po cho -
dzi ło od słoń ca – No we go Te sta men tu – jest nie roz sąd ne, po -
nie waż wła ści wym cza sem dla świa tła sło necz ne go jest dzień,
a dla świa tła księ ży ca – noc. Na si przy ja cie le Le wi ci czę sto kry -
ty ku ją bra ci z Epi fa nii za sze ro kie uży wa nie Sta re go Te sta men -
tu, szcze gól nie je go ty pów, wo ła jąc: „Daj cie nam na uki z No we -
go Te sta men tu; chce my prawd z No we go Te sta men tu, nie ty -
pów Sta re go Te sta men tu”! Da je my im sen sow ną od po wiedź:
My śli No we go Te sta men tu by ły na cza sie w dniu Pa ru zji, ja ko
pro mie nie sym bo licz ne go słoń ca. Obec nie znaj du je my się w no -
cy, a świa tłem, ja kie te raz jest na cza sie, jest świa tło księ ży ca. Po -
nie waż nasz Pa stor po dał wie le pro ro czych prawd Sta re go Te -
sta men tu, świa tłem, ja kie obec nie jest na cza sie, są przede
wszyst kim ty picz ne praw dy sym bo licz ne go księ ży ca. Je śli
w dal szym cią gu bę dą do ma gać się świa tła sym bo licz ne go słoń -
ca i lek ce wa żyć świa tło sym bo licz ne go księ ży ca, mu si my im
po wie dzieć, że ich wy sił ki cof nię cia świa tła sym bo licz ne go słoń -
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ca, któ re już za szło, są rów nie da rem ne jak wy sił ki czło wie ka,
któ ry chciał by zła pać na las so li te ral ne słoń ce, któ re już za szło,
i przy cią gnąć je do sie bie, by tam, gdzie po win na być noc, uczy -
nić dzień. Nie jest to oczy wi ście mo żli we ani ze słoń cem li te ral -
nym, ani sym bo licz nym! Ci, któ rzy po gar dza ją świa tłem peł ne -
go księ ży ca w obec nej no cy Epi fa nii i któ rzy do ma ga ją się, by
świe ci ło obec nie słoń ce, naj wy raź niej nie na le żą do tych, któ -
rych sym bo licz ne słoń ce nie ude rza za dnia, a sym bo licz ny
księ życ w cza sie no cy (Ps. 121:6). Ich po stę po wa nie wy da je się
wska zy wać, że zo sta li ude rze ni przez jed no lub oby dwa z nich.
Jest to wi docz ne w szcze ka niu na sym bo licz ną peł nię księ ży ca,
gdy je go pro mie nie roz świe tla ją noc. Praw dę mó wiąc, za zwy -
czaj czy nią to ja ko sym bo licz ne wil ki (kle ry ka ło wie) oraz psy
(sek cia rze), tak jak li te ral ne wil ki i psy szcze ka ją na ja sne świa -
tło li te ral ne go księ ży ca. Skła nia my się do wnio sku, że wo dzo -
wie Le wi tów bę dą ry czeć na to sym bo licz ne świa tło księ ży ca,
tak jak po wszech nie wia do mo, że osły ry czą w świe tle li te ral -
nej peł ni księ ży ca. Cho ciaż uzna je my, że sło necz ne świa tło
dnia Pa ru zji by ło o wie le lep sze, ja śniej sze i bar dziej po żą da ne
niż świa tło peł ni księ ży ca obec nej no cy Epi fa nii, to je śli cho dzi
o nas, zgod nie z ilu stra cją oma wia ne go obec nie ob ra zu, je ste -
śmy wdzięcz ni za po sia da nie peł ni świa tła bez chmur ne go księ -
ży ca, któ re oświe tla na szą ście żkę i w ten spo sób umo żli wia uni -
ka nie pu ła pek ciem no ści oraz cho dze nie oświe tlo ną ście żką
spra wie dli wych. Wie my bo wiem, że znaj du je my się w cza sie
no cy i że po stę pu ją ce świa tło mu si te raz po cho dzić przede
wszyst kim od sym bo licz ne go księ ży ca, a nie od sym bo licz ne go
słoń ca. Umi ło wa ni, ra duj my się więc i bądź my wdzięcz ni za ta -
kie świa tło, ja kie Pa nu upodo ba ło się po da wać nam w obec nej
no cy Epi fa nii. Nie do ma gaj my się, jak upar te dzie ci, dzien ne -
go świa tła w cza sie no cy i nie po gar dzaj my ja snym świa tłem
peł ni księ ży ca w no cy, w któ rej się znaj du je my i w któ rej mu -
si my po zo stać aż do na stęp ne go dnia.

(24) Ale ktoś mo że po wie dzieć: chcia łeś wy ja śnić ró żni cę
mię dzy słu pem ob ło ku i ognia, ale za miast te go wy ja śniasz
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sym bo licz ne słoń ce, któ re świe ci w cza sie dnia, oraz sym bo licz -
ny księ życ, świe cą cy w cza sie no cy. Czy to ma ja kiś zwią zek
z oma wia nym te ma tem? Od po wia da my, iż czy ni my to dla te -
go, że – ogól nie mó wiąc – sym bo licz ne słoń ce i sym bo licz ny
księ życ zna czą to sa mo, co an ty ty picz ny słup ob ło ku i ognia. Je -
śli cho dzi o mar sze i obo zo wa nia cie le sne go Izra ela, li te ral ny
słup ob ło ku i ognia słu żył mu bo wiem tak, jak fi zycz ne słoń ce
i księ życ słu żą ro dza jo wi ludz kie mu – oświe tla jąc je go dro gę
i miej sce za miesz ka nia. Je śli więc cho dzi o sym bo licz ne mar sze
i obo zo wa nia, an ty ty picz ny słup ob ło ku i ognia dla du cho we -
go Izra ela peł ni ta ką sa mą ro lę, jak sym bo licz ne słoń ce i księ -
życ. Ten fakt uto żsa mia je dość ści śle, a te ró żne sym bo le pod -
kre śla ją ró żne dzia ła nie tych sa mych rze czy – Sło wo i Duch
oświe ca ją (słoń ce i księ życ) oraz pro wa dzą (słup ob ło ku
i ognia). Stąd sto sow ność omó wie nia przez nas sym bo licz ne -
go słoń ca i księ ży ca ja ko ta kich, by roz ja śnić an ty typ słu pa ob -
ło ku i ognia. To wła śnie z punk tu wi dze nia, że są one ty pem
praw dy i jej du cha w po sta ci Sta re go i No we go Te sta men tu
mo że my zro zu mieć sto sow ność uwa gi na sze go Pa sto ra, że
słup ob ło ku i ognia był prze ja wem obec no ści Bo ga z Izra elem
(Z’07,216,217), tak jak praw da na cza sie i jej duch są naj bar dziej
wi docz nym do wo dem obec no ści Bo ga z Je go wier nym Izra -
elem du cho wym. Wy ka za li śmy więc, że dni Wie ku Ewan ge lii,
po ka za ne w cza sie, gdy z Izra elem prze by wał słup ob ło ku, to
cza sy żę cia Żni wa Ży dow skie go i Ewan ge lii; że słup ob ło ku,
uka zu ją cy się w cza sie dnia, re pre zen tu je praw dę na cza sie
z No we go Te sta men tu oraz jej du cha w okre sach żę cia. Wy ka -
za li śmy rów nież, że czas no cy, gdy Izra elo wi uka zy wał się
słup ognia, re pre zen tu je okre sy na stę pu ją ce na tych miast
po dniach, mię dzy ni mi a na stęp nym dniem, tj. okres mię dzy
dwo ma żę cia mi oraz okres mię dzy Pa ru zją a Ty siąc le ciem, czy -
li Epi fa nię, na to miast sam słup ognia przed sta wia praw dę
na cza sie ze Sta re go Te sta men tu oraz jej du cha. Pro wa dzi nas
to do uwa gi, że w Bo skim pla nie jest jesz cze in ny dzień i noc.
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Tym dniem jest Ty siąc le cie (Zach. 14:4-9; Iz. 25:9), gdy słup ob -
ło ku (praw da za wie ra ją ca na uki No we go Te sta men tu, do sto -
so wa ne do za rzą dzeń No we go Przy mie rza, oraz jej duch) bę -
dzie pro wa dził Izra el Ty siąc le cia, tak jak jest to po ka za ne przez
pod róż Izra ela z Etam do Mo rza Czer wo ne go (2 Moj. 13:20-22),
Go ściń cem Świą to bli wo ści do osta tecz nej pró by na po cząt ku
Ma łe go Okre su. Trze cią no cą bę dzie sam Ma ły Okres, po ka za -
ny przez noc (2 Moj. 14:20,24,27) przy Mo rzu Czer wo nym.
Słu pem ognia bę dzie praw da za wie ra ją ca na uki Sta re go Te sta -
men tu, do sto so wa ne do po trzeb wier nych w Ma łym Okre sie,
oraz jej duch. Po no cy Ma łe go Okre su na za wsze za pa nu je
dzień, bo „no cy tam nie bę dzie” (Obj. 22:5).

(25) „Tak by ło sta le: ob łok okry wał go w dzień, w no cy zaś
blask ognia” (w.16). W wer se cie tym dla pod kre śle nia ma my
nie tyl ko po wtó rze nie słów wer se tu 15, lecz ta kże ele ment
do dat ko wy: że tak by ło sta le ze słu pem ob ło ku i ognia. W ten
spo sób przed sta wio na jest wier ność Bo ga ja ko Wo dza i Prze -
wod ni ka cie le sne go Izra ela, a w an ty ty pie – Je go wier ność ja -
ko Wo dza i Prze wod ni ka Izra ela du cho we go. Umi ło wa ni,
w prze szło ści oka zy wa ło się to oczy wi ście praw dą i za wsze nią
bę dzie, aż du cho wy Izra el bez piecz nie do trze do an ty ty picz -
ne go Ka na anu. Tak więc praw da na cza sie i jej duch by ły
obec ne wte dy, gdy by ły po trzeb ne, by pro wa dzić i kie ro wać
du cho wym Izra elem w Żni wie Ży dow skim, w prze rwie na stę -
pu ją cej po nim aż do Żni wa Ewan ge lii, w Pa ru zji, a obec nie
w Epi fa nii. Dro gi Pan po da wał Swym wier nym praw dę
na cza sie i jej du cha za wsze, gdy by ły one po trzeb ne. Cho ciaż
dla nie wier nych i czę ścio wo wier nych sta wał się mniej szą lub
więk szą ciem no ścią, ani ra zu nie za wiódł tych, któ rzy są Je go,
za wsze udzie la jąc im wy star cza ją cej ilo ści Swej praw dy
na cza sie i jej du cha, by pro wa dzi ły i kie ro wa ły ich do Je go
świę tej gó ry, Kró le stwa. Ni gdy też nie za wie dzie ich pod tym
wzglę dem, po nie waż „tak by ło sta le: ob łok okry wał go
w dzień, w no cy zaś blask ognia”. Umi ło wa ni, tak dłu go, jak



632 Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego

dłu go po zo sta je my wier ni, w praw dzi wym lu dzie Bo żym za -
wsze mo że my szu kać an ty ty picz ne go słu pa ob ło ku i ognia
i za wsze go tam znaj dzie my. Tak bo wiem za pla no wał Bóg, by
Je go wier ny Ko ściół był od bior cą i skarb ni cą praw dy na cza -
sie i jej du cha, a fakt ten jest gwa ran to wa ny za wsze nie za wod -
ną wier no ścią Je ho wy, na sze go Bo ga i Oj ca! Chwal cie na sze -
go Bo ga, wszy scy świę ci, i bądź cie wdzięcz ni na wspo mnie nie
Je go świę to ści! Je go wier ność jest pew niej sza niż gó ry i bar -
dziej sta ła niż pa gór ki! Ona ni gdy się nie mę czy, nie wa ha się
ani nie opóź nia. „Tak by ło sta le”!

(26) Słup ob ło ku i ognia nie był jed nak rów nie wy raź ny dla
wszyst kich Izra eli tów, i to z dwóch po wo dów. Je go wy ra zi -
stość spa da ła w mia rę stop nio wo ro sną cej od le gło ści i z po wo -
du sła be go wzro ku. Naj wy raź niej wi dzie li go ka pła ni, któ rzy
miesz ka li naj bli żej przy byt ku lub w nim słu ży li. W na stęp nej
ko lej no ści by li Le wi ci, któ rzy ja ko dru dzy miesz ka li naj bli żej
dzie dziń ca lub na nim słu ży li. Naj mniej wy raź nie wi dzie li go ci,
któ rzy miesz ka li w obo zie. Tak dro dzy bra cia, an ty ty picz ne
Ka płań stwo, ja ko no we stwo rze nia, wi dzi an ty ty picz ny słup ob -
ło ku i ognia bar dziej wy raź nie niż an ty ty picz ni Le wi ci, uspra -
wie dli wie ni z Wia ry Wie ku Ewan ge lii. Ci dru dzy wi dzą go
z ko lei wy raź niej od tych w an ty ty picz nym Obo zie – tych, któ -
rzy szu ka ją pew nej spo łecz no ści z Bo giem, lecz nie do cho dzą
na wet do tym cza so we go uspra wie dli wie nia lub po je go otrzy -
ma niu od pa da ją z Dzie dziń ca do Obo zu. Po wo dem tych ró żnic
jest in na sym bo licz na od le głość od ich sym bo licz ne go miej sca
po by tu w sto sun ku do an ty ty picz ne go słu pa. Wy stę pu ją też ró -
żni ce w wi docz no ści sym bo licz ne go słu pa ob ło ku i ognia dla
człon ków tych sa mych klas. I tak, nie któ rzy Ka pła ni wi dzą an -
ty ty picz ny słup o wie le wy raź niej niż in ni. Jest to wy ni kiem po -
sia da nia przez nich by strzej sze go du cho we go wzro ku, wspar -
te go więk szą mia rą du cha, szcze gól nie du cha stu dio wa nia, niż
w przy pad ku in nych Ka pła nów. Z po dob ne go po wo du nie któ -
rzy uspra wie dli wie ni ma ją wy raź niej sze spoj rze nie w za ry sy
uspra wie dli wie nia an ty ty picz ne go słu pa od in nych uspra wie -
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dli wio nych z wia ry. Z po dob ne go po wo du nie któ rzy z tych
w an ty ty picz nym Obo zie do strze ga ją mo ral ne i pod sta wo we
praw dy uspra wie dli wie nia bar dziej wy raź nie niż in ni miesz -
kań cy Obo zu, z któ rych część sym bo licz nie jest nie mal cał ko wi -
cie śle pa. Za tem ci, któ rzy cho dzą i miesz ka ją w po bli żu an ty -
ty picz ne go słu pa ob ło ku i ognia, są bło go sła wie ni więk szą mia -
rą je go świa tła i du cha od tych, któ rzy nie cho dzą i nie miesz -
ka ją tak bli sko. Su ge ru je to nam ce lo wość cho dze nia i miesz ka -
nia jak naj bli żej po stę pu ją cej praw dy i jej du cha. Je śli bę dzie my
tak czy nić, je go świa tło i kie row nic two za wsze bę dzie pro wa -
dzi ło nas bar dziej wy raź nie i z więk szym bło go sła wień stwem,
aż w koń cu do trze my do na sze go dzie dzic twa i do mu Ka na anu,
i na za wsze bę dzie my szczę śli wi i spo koj ni.

(27) Wer set 17 po da je stresz cze nie te go, co jest po dzie lo ne
na szcze gó ły w wer se tach 18-23. Po ka zu je on, że wraz z pod nie -
sie niem się ob ło ku znad przy byt ku sy no wie Izra ela ru sza li,
a tam, gdzie on się za trzy my wał, obo zo wa li. Jest to rów nie
sym bo licz ne, jak omó wio ne już kwe stie słu pa. Co jest po ka za -
ne w roz po czę ciu prze su wa nia się ob ło ku, je go prze su wa niu się
i za trzy my wa niu? Od po wie dzi udzie la ją nam za rów no zwią za -
ne z tym ty py, jak i na sze do świad cze nie. Sko ro słup re pre zen -
tu je praw dę na cza sie i jej du cha, roz po czy na nie je go prze su -
wa nia się od po wied nio przed sta wia po czą tek ich roz wo ju. Gdy
słup do ko nał pew ne go po stę pu po ta kim po cząt ku, po stęp ten
od po wied nio re pre zen tu je dal szy roz wój po stę pu ją ce go świa -
tła praw dy i jej du cha. Je go za trzy ma nie się od po wied nio re pre -
zen tu je ukoń cze nie od no śnej praw dy i jej du cha. Za tem ka żdy
po stęp słu pa w kie run ku Ka na anu re pre zen tu je po stęp praw -
dy i jej du cha na ja kiś te mat lub te ma ty. Pro ces ten oczy wi ście
miał swój po czą tek, po ka za ny w roz po czy na niu prze su wa nia
się słu pa, oraz ko niec, po ka za ny przez za trzy ma nie się słu pa.
Dzia ła nia te zwra ca ją uwa gę na bar dzo wa żną bi blij ną za sa dę.
Jest ona wy ra ża na ró żny mi sło wa mi, ta ki mi jak „po karm na czas
słusz ny” (Łuk. 12:42), „świa tło, któ re im da lej, tym bar dziej
świe ci” (Przyp. 4:18) oraz „świa dec two na wła ści we cza sy”



634 Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego

(1 Tym. 2:6). Wy ra że nia te wska zu ją na po stę pu ją ce roz wi ja nie
się praw dy, po nie waż praw da bi blij na po sia da tę wła ści wość,
że roz wi ja się w mia rę upły wu cza su. Roz wi ja się tak, by do sto -
so wać się do zmie nia ją cych się po trzeb, do świad czeń i oko licz -
no ści lu du Bo że go. Pod tym i pod in ny mi wzglę da mi Bi blia
zu peł nie ró żni się od ludz kich wy znań, któ re jak ko ni ki na bie -
gu nach po ru sza ją się do przo du i ty łu, lecz nie czy nią po stę pu.
Bez piecz nie mo żna więc po wie rzyć swo je my śle nie Bi blii ja ko
prze wod ni ko wi, lecz nie kre do wy zna nio wym.

(28) Ktoś po wie dział, że Bi blia jest jak oce an – miej sca mi do -
sta tecz nie płyt ka, by mo gło w niej bro dzić dziec ko, a miej sca -
mi wy star cza ją co głę bo ka, by mógł w niej pły wać słoń. Przy -
sto so wal ność Bi blii do wszyst kich wa run ków du cho we go roz -
wo ju oraz do ka żdej po trze by, do świad cze nia i oko licz no ści
dzie ci Bo żych jest jed nym z naj pew niej szych do wo dów jej
Bo skie go po cho dze nia. Tyl ko Bóg mógł bo wiem uczy nić Bi blię
tak ela stycz nie prak tycz ną, a jed no cze śnie tak praw dzi wą. By
za pew nić lu do wi Bo że mu ta kie go wo dza i prze wod ni ka, po -
trzeb na by ła prak tycz na wszech wie dza. Bi blia jest więc Bo -
skim ob ja wie niem na tchnio nym przez Bo ga. Nie jest to uro jo -
ne twier dze nie. Jest ono po twier dzo ne przez do świad cze nia
ca łe go wier ne go lu du Bo że go, jak rów nież sa me go Bo ga –
w Je go ob ja wie niu. Po wo dem, dla któ re go praw da bi blij na po -
sia da tę za le tę pro gre syw no ści, do sto so wu ją cą się do zmien -
nych po trzeb, do świad czeń i oko licz no ści lu du Bo że go, jest
to, że Bóg – prze wi du jąc po trze by, do świad cze nia i oko licz no -
ści Swe go lu du – umie ścił w Bi blii coś od po wied nie go dla nich
wszyst kich. Kie dy kol wiek oko licz no ści te się po ja wia ją, po le -
ca On Je zu so wi, In ter pre ta to ro wi Bi blii i Wy ko naw cy (Obj.
5:2,5,7,12) jej pla nu, by wy pro wa dził te kwe stie z Bi blii i po ka -
zał je Je go lu do wi. Bóg po nad to tak za pla no wał Bi blię, że
w swych ty pach i pro roc twach po da je ona pro ro czą hi sto rię Je -
go lu du, na ile je go po stę po wa nie jest zwią za ne z roz wo jem Je -
go pla nu i na ile jest je go czę ścią. Mó wi nam On o tym u Amo -
sa 3:7: „Za iste, nie czy ni wszech mo gą cy Pan nic, je że li nie ob -
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ja wił swo je go pla nu swo im słu gom, pro ro kom”. Ozna cza to, że
w związ ku z roz wo jem Bo skie go pla nu nie wy da rzy się nic, co
wcze śniej nie zo sta ło ob ja wio ne przez Nie go za po śred nic -
twem pi sa rzy Bi blii. I na od wrót, pi szą cy Bi blię pi sa li tyl ko
o tym, co na le ży do te go pla nu i je go roz wo ju.

(29) Tak więc ka żdy frag ment Bi blii ma cha rak ter ob ja wie nia.
Głów ny mi na rzę dzia mi re ali zu ją cy mi ten plan jest lud Bo ży
Wie ku Ewan ge lii. Z te go po wo du plan ten w swych na ukach, ty -
pach i pro roc twach ma wie le do po wie dze nia o je go dzia łal no -
ści. Z te go też po wo du wszyst kie je go dzia ła nia, po trze by, do -
świad cze nia i oko licz no ści zwią za ne z po stę pem Je go pla nu zo -
sta ły prze wi dzia ne przez Bo ga i są po da ne w Bi blii. Bóg umie -
ścił w niej sto sow ne rze czy, któ re udzie la ją mu od po wied niej po -
mo cy w je go dzia ła niach, po trze bach, do świad cze niach i oko licz -
no ściach. Czy niąc to, Bi blia oka zu je się być daw cą po kar mu
na cza sie, daw cą co raz ja śniej świe cą ce go świa tła oraz świa dec -
twa na wła ści wy czas. To wła śnie ta pro gre syw ność Bo że go Sło -
wa wy stę pu je w an ty ty pie słu pa ob ło ku i ognia, gdy za czy na on
po stę po wać i kon ty nu uje ten po stęp aż do koń ca. Gdy po da już
wszyst ko na da ny te mat, nie po da je w tej kwe stii żad nych no -
wych rze czy, cze go ty pem jest za trzy ma nie się słu pa. Z punk tu
wi dze nia czło wie ka ten stop nio wy roz wój jest mniej lub bar dziej
po wol nym pro ce sem. Jest on bar dzo do brze opi sa ny w Iz.
28:9,10: „Ko góż to chce uczyć po zna nia [głę bo kich rze czy] i ko -
mu tłu ma czyć ob ja wie nie [zno wu głę bo kie rze czy]? Od wy -
kłym od mle ka, od sta wio nym od pier si [tym, któ rzy zna ją już
pierw sze za sa dy Chry stu sa (Żyd. 5:12-6:2). By po ka zać, że po dej -
mu je się uczyć ta kich stop nio wo i eta pa mi, stwier dza na stęp nie];
bo przy ka za nie mu si iść za przy ka za niem, przy ka za nie
za przy ka za niem, prze pis za prze pi sem, prze pis za prze pi sem;
tro chę tu, tro chę tam”. Kon tekst po ka zu je, że zgod nie z Bo -
skim za mia rem me to da ta do pro wa dzi do upad ku nie god nych
i nie wier nych (w.11-13), ale od po wied nio wy pró bu je wier nych
(w.16: „Kto wie rzy [wier ni], nie bę dzie w po śpie chu”, tj. nie bę -
dzie w po śpie chu w związ ku z po zor nie wol nym po stę pem Sło -
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wa, z po wo du nie cier pli wo ści nie bę dzie pró bo wał brać spra wy
w swo je rę ce, jak czy nią to nie wier ni, wy bie ga jąc w ten spo sób
przed Pa na; je śli bę dą tak po stę po wać, mo że to je dy nie im za -
szko dzić, tak jak za wsze ma to miej sce w przy pad ku nie wier -
nych i nie god nych). Z uwa gi na tę ce chę Bo skie go Sło wa na ucz -
my się dro dzy spo koj nie cze kać na wła ści wy Pań ski czas dla ka -
żdej rze czy, po nie waż „w ci szy i za ufa niu bę dzie na sza si ła”. Je -
śli tak bę dzie my po stę po wać, wszyst ko bę dzie z na mi do brze.

(30) Ty picz ne jest nie tyl ko za cho wa nie się słu pa, po da ne
w wer se cie 17, lecz ta kże opi sa ne tam za cho wa nie się Izra eli tów.
Ich za cho wa nie by ło dwo ja kie go ro dza ju: ma sze ro wa nie i obo -
zo wa nie. Zna cze nie tych dwóch rze czy sta nie się ja sne, gdy
przy po mni my so bie, że w Pi śmie Świę tym pod róż cie le sne go
Izra ela z Egip tu do Ka na anu jest ty pem pod ró ży du cho we go
Izra ela z obec ne go złe go świa ta do Kró le stwa (Żyd. 3:1-4:11;
1 Kor. 10:1-14). Dla te go czę sto spo ty ka my od nie sie nia do chrze -
ści jań skie go ży cia ja ko mar szu, pod ró żo wa nia, a do chrze ści jan
ja ko do ob cych i piel grzy mów, któ rzy nie ma ją tu taj trwa łe go
mia sta ja ko swo je go do mu, lecz po dą ża ją do in ne go i lep sze go
(1 Pio tra 2:11; Żyd. 13:13,14; Ps. 107:4-7; Iz. 30:21; Jer. 6:16; Mich.
6:8; Rzym. 6:4; 8:1; 2 Kor. 5:7; 1 Ja na 2:6). W ka żdym po stę pie
mar szu z jed ne go po sto ju do dru gie go cie le sny Izra el – zmie rza -
ją cy w kie run ku Ka na anu i w ten spo sób ca ły czas zbli ża ją cy się
do ce lu –przed sta wia ró żne za ry sy po stę pu, ja kie go my do ko nu -
je my w na szym chrze ści jań skim ży ciu, któ ry co raz bar dziej od -
da la nas od obec ne go złe go świa ta i co raz bar dziej do pro wa dza
do sta nu na da ją ce go się do Kró le stwa, jak i do sa me go Kró le -
stwa. Tak więc po stęp Izra ela w kie run ku Ka na anu w je go na -
stę pu ją cych po so bie mar szach re pre zen tu je nasz po stęp
w chrze ści jań skim ży ciu, sta le i co raz bar dziej do pro wa dza ją cy
nas do sta nu na da ją ce go się do Kró le stwa, a tym sa mym – do sa -
me go Kró le stwa. Po stę pu te go do ko nu je my szcze gól nie przez
trzy kro ki chrze ści jań skie go ży cia: (1) ba da nie Sło wa Bo że go; (2)
słu żbę Sło wem Bo żym i zgod nie ze Sło wem Bo żym; oraz (3)
prak ty ko wa nie Sło wa Bo że go, co w tym punk cie obej mu je ta kże
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chrze ści jań skie czu wa nie i mo dli twę. Mar sze Izra ela w kie run -
ku Ka na anu re pre zen tu ją więc nasz wzrost w wie dzy, słu żbie
i ła sce (2 Pio tra 3:18; Rzym. 12:1). Praw dzi wość te go oczy wi sta
jest sa ma przez się: w mia rę jak wzra sta my pod ty mi trze ma
wzglę da mi, ca ły czas od da la my się bo wiem od świa ta w kie run -
ku sta nu na da ją ce go się do Kró le stwa, a tym sa mym w kie run -
ku sa me go Kró le stwa. Gdy koń czy my ten roz wój, sta je my
na brze gach Jor da nu, na koń cu na szej pod ró ży do Kró le stwa. To
wła śnie o tym sym bo lu chrze ści jań skie go ży cia, bę dą ce go pod -
ró żą z sym bo licz ne go Egip tu do nie biań skie go Ka na anu, Kró le -
stwa, tak traf nie śpie wa my w pie śni nu mer 71 [treść tej pie śni
w pol skim śpiew ni ku jest in na – przy pis tł.].

(31) Je śli cho dzi o ak tyw ną stro nę chrze ści jań skie go ży cia,
mu si my je dy nie czy nić te trzy rze czy wy mie nio ne w po przed nim
aka pi cie. Bez wzglę du na to, jak dłu go ktoś mógł by roz my ślać
na ten te mat, nie bę dzie w sta nie po dać ele men tu na le żą ce go
do roz wo ju, ak tyw nej sfe ry chrze ści jań skie go ży cia, po za ty mi
trze ma. Ró żne mar sze Izra eli tów przed sta wia ją ró żne za ry sy tych
trzech kro ków na szej chrze ści jań skiej pod ró ży. W na szym przy -
pad ku ko lej ność z re gu ły by ła na stę pu ją ca: naj pierw po zna nie
szcze gól nej praw dy, po ka za nej przez prze su wa nie się słu pa;
po dru gie, po moc na szym bliź nim w jej po zna niu, gło sze niu
i prak ty ko wa niu; po trze cie, roz wi ja nie łask i nie biań skich uczuć
wy stę pu ją cych w da nej praw dzie. Po zna nie przez nas od no śnej
praw dy jest po ka za ne przez Izra eli tów pa trzą cych na po stę pu ją -
cy słup; słu że nie przez nas tą praw dą in nym jest po ka za ne przez
sil niej szych Izra eli tów, któ rzy po ma ga li swym słab szym bra ciom
w do strze że niu dro gi przed ni mi, w no sze niu ich zbyt du żych cię -
ża rów i za chę ca niu ich do kon ty nu owa nia mar szu; nasz po stęp
w ła sce jest po ka za ny przez Izra eli tów po dą ża ją cych do przo du,
krok po kro ku, od po cząt ku do koń ca ka żde go mar szu. Umi ło wa -
ni, miej my na sze oczy zro zu mie nia sze ro ko otwar te, ca ły czas
spo glą da jąc na nasz słup ob ło ku i ognia. Jest to pierw szy, wstęp -
ny wa ru nek po myśl ne go mar szu. Izra eli ci, któ rzy nie zwra ca li
uwa gi na słup ob ło ku i ognia, wkrót ce zba cza li z dro gi i nie ba wem
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znaj do wa li się w sta nie od osob nie nia od in nych, tu ła jąc się po ja -
ło wej, ogrom nej pu sty ni, bez ja kie go kol wiek prze wod ni ka. Nie -
wie lu z nich kie dy kol wiek po wró ci ło do zgro ma dze nia, gdyż
więk szość zgi nę ła na po nu rej pu sty ni. Tak też sta nie się z na mi,
je śli ca ły czas nie bę dzie my spo glą dać na nasz słup ob ło ku i ognia.
Nie za nie dbuj my też słu że nia współ piel grzy mom w ich po trze -
bach, a przede wszyst kim uwa żaj my na wła sne kro ki, by ca ły czas
po dą ża ły za tym słu pem ob ło ku i ognia. Nie po zwól my, jak czy -
ni to wie lu, by zmę cze nie, ból nóg oraz żar pu styn ne go słoń ca
i pia sku skło nił nas do prze rwa nia pod ró ży i opusz cze nia za stę -
pów Bo ga. Po czą tek na sze go po stę pu był po ka za ny przez roz po -
czę cie mar szu przez Izra el, kon ty nu owa nie te go po stę pu – przez
je go sta łe po dą ża nie do przo du, a je go ko niec – przez koń cze nie
ka żde go po dej mo wa ne go mar szu.

(32) W ży ciu chrze ści ja ni na jest jed nak jesz cze je den ele ment
po za ty mi trze ma ak tyw ny mi, roz wi ja ją cy mi za ry sa mi. Jest w nim
część bier na, któ ra mu si zno sić do świad cze nia i pró by cha rak te -
ru, cier pie nia z po wo du gor li wo ści dla praw dy i spra wie dli wo ści
oraz prze śla do wa nia za wier ne trwa nie przy nich. Pi smo Świę te
wie lo krot nie oświad cza, że ta kże i one są czę ścią chrze ści jań skie -
go ży cia (Mat. 5:10-12; Ja na 16:2; Dz.Ap. 14:22; 2 Tym. 3:12; 2 Kor.
4:8-13; Jak. 1:2-4,12; 1 Pio tra 2:19-21; 4:12-16). Jak mo żna za uwa -
żyć, żad ne z nich nie są ak tyw ny mi, lecz bier ny mi ele men ta mi
chrze ści jań skie go ży cia. Wy ra ża ją one wy trwa łość, a nie roz wój,
i dla te go są bier ne. Zau wa ży li śmy już, że ak tyw na, roz wi ja ją ca
część chrze ści jań skie go ży cia, po ka za na jest przez Izra eli tów po -
dą ża ją cych za słu pem ob ło ku i ognia. A jak w do świad cze niach
Izra ela mię dzy Egip tem i Ka na anem po ka za na jest bier na część
chrze ści jań skie go ży cia? Był tyl ko jesz cze je den ele ment ich pu -
styn nych do świad czeń – obo zo wa nie. Wła śnie to od po czy wa nie
przez Izra eli tów w obo zach re pre zen tu je bier ną część chrze ści jań -
skie go ży cia. Jest to oczy wi ste na pod sta wie fak tu, że sko ro ich
pod ró że skła da ły się je dy nie z tych dwóch rze czy, ma sze ro wa nia
i obo zo wa nia, i sko ro ich mar sze są ty pem ak tyw nych ele men tów
chrze ści jań skie go ży cia, je dy ną rze czą, ja ka mo że być ty pem bier -
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nych ele men tów chrze ści jań skie go ży cia są ich obo zo wa nia. Tak
jak cha rak ter mar szu od po wied nio po ka zu je po stęp w chrze ści -
jań skim ży ciu, tak cha rak ter obo zo wa nia od po wied nio przed -
sta wia trwa nie w pró bach, cier pie niach i prze śla do wa niach (Efez.
6:13). Co wię cej, wszyst kie ty picz ne do świad cze nia Izra ela mia ły
miej sce w cza sie, gdy obo zo wał, co su ge ru je myśl, że nasz czas
obo zo wa nia jest cza sem na szych prób. I tak, ich pierw sza pró ba
mia ła miej sce w cza sie obo zo wa nia przy Mo rzu Czer wo nym
(2 Moj. 14:2-20); ko lej ną by ły ich do świad cze nia zwią za ne z man -
ną (4 Moj. 11:4-34), a ta kże z po wo du dłu gie go po by tu Mo jże sza
na gó rze (2 Moj. 32:1-35), te zwią za ne z Ba al pe orem (4 Moj. 25:1-
18), z ogni sty mi wę ża mi (4 Moj. 21:4-9) oraz z Ko ra chem, Da ta nem
i Abi ra mem itd. (4 Moj. 16:1-50) – wszyst kie mia ły miej sce w cza -
sie obo zo wa nia, a św. Pa weł wy raź nie mó wi o nich ja ko o ty pie
na szych prób (1 Kor. 10:5-14). Ta kże do świad cze nie zwią za ne
z Mi riam i Aaro nem, w związ ku z żo ną Mo jże sza i sa mym Mo jże -
szem ja ko szcze gól nym rzecz ni kiem Bo ga, mia ło miej sce w cza -
sie obo zo wa nia Izra ela (4 Moj. 12:1-16). Jest to ty pem do świad cze -
nia nie któ rych utra cju szy ko ron oraz tych, któ rzy je za cho wa li,
w związ ku z ni skim po cho dze niem Ko ścio ła oraz w związ ku z Je -
zu sem ja ko szcze gól nym Rzecz ni kiem Bo ga. Co wię cej, wiel kie
do świad cze nie to wa rzy szą ce ra por to wi dzie się ciu szpie gów mia -
ło miej sce w cza sie obo zo wa nia Izra ela (4 Moj. 13:26-14:45). By ło
ono ty pem ogól ne go do świad cze nia praw dzi we go i no mi nal ne -
go lu du Bo że go w Żni wach Ży dow skim i Ewan ge lii. Ka żde in ne
do świad cze nie wy mie nio ne wśród do świad czeń Izra ela mię dzy
Egip tem a Ka na anem mia ło miej sce w trak cie obo zo wa nia. Ma -
my więc pod sta wy do wnio sku, że obo zo wa nia Izra ela re pre -
zen tu ją bier ne za ry sy chrze ści jań skie go ży cia.

(33) Skła da ją się one z trzech ro dza jów wy trwa ło ści.
Po pierw sze, mu si my sku tecz nie zno sić wszel ką pre sję, ja ka wy -
wie ra na jest na nasz roz wój w umy śle i ser cu. Je śli cho dzi o nasz
umysł, pre sja ta po cho dzi ze stro ny sub tel nych błę dów, któ re
prze ciw nik przez swych rzecz ni ków przed sta wia na sze mu umy -
sło wi wraz ze zwod ni czy mi ar gu men ta mi, usi łu jąc uczy nić nas
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ofia ra mi sza lo nych złu dzeń, któ rym w ta kiej czy in nej po sta ci ule -
gnie my, je śli na sze ser ce nie bę dzie peł ne mi ło ści do już po zna -
nej praw dy i wier no ści wo bec niej (2 Tes. 2:9-12). Pre sja ta czę sto
jest bar dzo sil na, nie tyl ko z po wo du sub tel no ści błę du, lecz ta -
kże z po wo du na rzę dzia, przez któ re jest on pre zen to wa ny, któ -
rym mo że być ktoś, kto do tych czas kar mił na sze du cho we ży cie.
W ta kim przy pad ku pró ba jest szcze gól nie cię żka, co wie lu z nas
mo że po twier dzić na pod sta wie do świad cze nia. Pre sji sro giej
pró by pod da wa ne jest też na sze ser ce – ła ski i do bre uczu cia. Pre -
sja ta mo że przyjść w po je dyn czej po sta ci, po dwój nej lub na wet
wie lo ra kiej, po nie waż mu si my być wy pró bo wa ni w ka żdym ele -
men cie cha rak te ru. Oto nie któ re ze środ ków na szych prób: stra -
ty, roz cza ro wa nia, opóź nie nia, ogra ni cze nia, po mi ja nie, wa dy
i bra ki na sze wła sne oraz in nych, trud no ści, po trze by, nie po ro -
zu mie nia, fał szy wi bra cia, zmę cze nie, nie do sta tek, cho ro by, ubó -
stwo, ból, prze śla do wa nia itd. Na sze ła ski i do bre uczu cia pod -
da wa ne są ich pre sji po je dyn czo, po dwój nie lub wie lo kie run ko -
wo, a prze ciw nik ofe ru je ja kąś ulgę, je śli za ła mie my się w cza sie
pró by. Dru gi ro dzaj wy trwa ło ści po cho dzi ze stro ny pre sji wy -
wie ra nej na nas przez na sze wła sne czło wie czeń stwo z po wo du
na szej wier no ści w stu dio wa niu i słu żbie. Co dzien na pra ca bra -
ci za zwy czaj jest dość wy czer pu ją ca. Je śli po mi mo ta kie go zmę -
cze nia nasz do dat ko wy czas po świę ca my stu dio wa niu i słu żbie,
od czu wa my tym więk sze znu że nie. Umysł czę sto mę czy się stu -
dio wa niem, a umysł i cia ło dość czę sto mę czą się słu żbą. Znu że -
nie to dość czę sto pro wa dzi do utra ty snu i do zmę cze nia ner wo -
we go. W nie któ rych przy pad kach do cho dzi na wet do wy czer pa -
nia ner wo we go, cze go do wo dem jest przy pa dek na sze go Pa na,
któ ry po cił się w ogro dzie krwa wym po tem. Wie lu z po wo du
gor li wo ści w stu dio wa niu i słu żbie do pro wa dzi ło się do cho ro -
by. Wie lu in nych od ma wia so bie licz nych wy gód po to, by udzie -
lić fi nan so we go wspar cia pra cy Pań skiej. Pan umiesz cza nas
w oko licz no ściach wy ma ga ją cych du że go sa mo za par cia, zno -
sze nia nie do stat ku i fi zycz nej wy trzy ma ło ści, je śli chce my być
wier ni Je go praw dzie oraz jej stu dio wa niu i słu żbie. Te pró by na -
szej wy trwa ło ści po cho dzą z na sze go cia ła i prze ży wa my je w na -
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szym cie le. Po trze cie, wy trwa łość ja ko część chrze ści jań skie go ży -
cia mu si być za ma ni fe sto wa na wśród prze śla do wań za wier ność
praw dzie w jej stu dio wa niu, słu żbie i prak ty ko wa niu, a szcze gól -
nie w jej słu żbie. Prze śla do wa nia przy bie ra ją for mę pięt no wa nia,
oczer nia nia, nie na wi ści, po gar dy, boj ko to wa nia w in te re sach
i spo łecz nie, eks ko mu ni ki, uwię zie nia, kar, tor tur, a na wet śmier -
ci w wy ni ku prze mo cy. Wie lu nie jest pod da wa nych pró bie naj -
cię ższych form tych prze śla do wań, ale wszy scy wier ni mu szą być
wy pró bo wa ni przez pre sję prze śla do wań, przy naj mniej
pod pew ny mi wzglę da mi. Prze cho dząc ta kie pró by, cier pie nia
i prze śla do wa nia, prze cho dzi my an ty typ obo zo wań Izra ela: po -
czą tek je go obo zo wa nia przed sta wia po czą tek na szych do świad -
czeń zwią za nych z wy trwa ło ścią, kon ty nu owa nie obo zo wa nia –
na sze sta łą wy trwa łość, a zwi ja nie obo zu – ko niec na szych ró -
żnych do świad czeń wy ma ga ją cych wy trwa ło ści. 

(34) Ist nie je sil ny do wód po twier dza ją cy, że słup ob ło ku
i ognia re pre zen tu je po stę pu ją cą praw dę i jej du cha. Jest nim po -
rów na nie tek stu he braj skie go na po cząt ku wer se tów 17 i 18.
Pierw sze sło wa tych wer se tów, ko lej no do słow nie prze tłu ma czo -
ne, brzmią na stę pu ją co: „Na usta pod no szą ce go się ob ło ku znad
na mio tu … sy no wie Izra el scy wy ru sza li”. „Na usta Pa na sy no wie
Izra el scy wy ru sza li”. Te dwa wy ra że nia ma ją to sa mo zna cze nie.
Dru gie z nich do wo dzi więc, że w an ty ty pie słup jest Sło wem
i Du chem Pa na – Je go rzecz ni kiem (Ps. 45:2). Po nie waż w tym
przy pad ku usta wy da wa ły roz kaz, sens ten jest wła ści wie, choć
nie do słow nie od da ny w wer se cie 18, któ ry w prze kła dzie A.V.
prze tłu ma czo ny jest na stę pu ją co: „Na roz kaz Pa na …”. Wer set
18 uczy w ty pie, że to Bóg kie ro wał wszyst ki mi wę drów ka mi
Izra ela i to On wy sy łał go i pod trzy my wał na ka żdym eta pie je -
go wę drów ki, aż w koń cu do pro wa dził do Ka na anu. W an ty ty -
pie su ge ru je to, że to Bóg kie ru je na szy mi wszyst ki mi kro ka mi
w na szej pod ró ży do Kró le stwa (Ps. 37:23). On za pla no wał ka żdą
sy tu ację i do świad cze nie to wa rzy szą ce tej pod ró ży. Fakt ten
gwa ran tu je, że je śli przy po mo cy an ty ty picz ne go słu pa ob ło ku
i ognia bę dzie my wier nie po dą żać za Je go kie row nic twem, ża den
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nasz krok nie za chwie je się (Ps. 37:31) ani nie zbo czy z dro gi (Ps.
44:19). Wer set 18 po ka zu je ta kże, że Izra el sta wał obo zem na roz -
kaz Pa na, po da ny za po śred nic twem słu pa ob ło ku i ognia. W an -
ty ty pie ozna cza to, że to Bóg pla nu je na sze wszyst kie nie przy -
chyl ne do świad cze nia. Nas, któ rzy na le ży my do Nie go, spo ty ka
tyl ko to, na co On do zwa la, po nie waż w ży ciu świę tych Bo ga nie
ma ta kich do świad czeń, na któ re Bóg by nie do zwo lił i któ rych
by nie kon tro lo wał (Rzym. 8:28). Nasz Oj ciec kie ru je i kon tro lu -
je wszyst ko. Od Nie go po cho dzą na sze do świad cze nia po stę pu
i wzro stu; od Nie go po cho dzą do świad cze nia wy trwa ło ści w pró -
bach, cier pie niach i prze śla do wa niach. Bez wzglę du na to, jak
bar dzo ak tyw ne są w nich dru go rzęd ne czyn ni ki, Bóg jest głów -
nym Spraw cą w do świad cze niach Je go wszyst kich świę tych.
Wer set 18 do wo dzi da lej, że to Bóg de cy do wał o dłu go ści po sto -
ju Izra ela w cza sie je go ró żnych obo zo wisk: „przez ca ły czas,
gdy ob łok po zo sta wał nad przy byt kiem, rów nież i oni sta li obo -
zem”. Nie po win ni śmy oczy wi ście ro zu mieć, że wy ra że nie „sta -
li obo zem” ozna cza, że ża den Izra eli ta nie opusz czał swe go na -
mio tu, nie pra co wał i nie ro bił ni cze go w cza sie obo zo wa nia, po -
nie waż w przy to czo nych po wy żej wer se tach Bi blia po ka zu je
coś prze ciw ne go. Ich obo zo wa nie tak dłu go, jak dłu go słup po -
zo sta wał nad przy byt kiem, jest ty pem fak tu, że lud Bo ży tak
dłu go prze cho dzi do świad cze nia, cier pie nia i prze śla do wa nia, jak
dłu go po do ba się to Pa nu. Po zo sta waj my w na szych do świad cze -
niach tak dłu go, jak dłu go po do ba się to Pa nu i nie pró buj my ta -
kim czy in nym spo so bem uni kać na szych trud nych do świad czeń
jak nie cier pli wie dzie ci, po nie waż czy niąc to, nie na uczy my się
za mie rzo nych lek cji.

(35) Po nie waż je ste śmy pró bo wa ni w tym, co roz wi nę li śmy,
a nie w tym, cze go nie roz wi nę li śmy, są dzi my, że na sze obo zo -
wa nie na stę pu je po od by ciu przez nas od po wied niej pod ró ży, tj.
je ste śmy pró bo wa ni, cier pi my i do zna je my prze śla do wań
na punk cie na szych do tych cza so wych osią gnięć. Wnio sku je my
więc, że pod ró że Izra ela przed obo zo wa niem przed sta wia ją nasz
roz wój przed zwią za nym z tym do świad cze niem. Wer set 19 po -
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ka zu je, że nie któ re obo zo wa nia Izra ela bar dzo się przed łu ża ły.
Jest to ty pem te go, że nie któ re z na szych do świad czeń wy trwa -
ło ści są prze wle kłe. My, któ rzy dłu go po dą ża my już tą dro gą,
z prak ty ki wie my oczy wi ście, że nie któ re z na szych do świad czeń
trwa ją bar dzo dłu go. Nie któ rzy bra cia ma ją do świad cze nia w po -
sta ci pew nych prób, któ re trwa ją la ta mi – nie kie dy przez 10,
a na wet 20 lat. Na tej pod sta wie z ła two ścią mo że my za uwa żyć
nie skwa pli wość i cier pli wość na sze go dro gie go nie biań skie go
Oj ca, a jed no cze śnie na szą po wol ność w ucze niu się, a na wet na -
szą głu po tę. Z po wo du tak dłu gie go prze cią ga nia na szych nie któ -
rych prób i bar dzo po wol ne go ucze nia się z nich nie któ rzy z nas,
ob ra zo wo mó wiąc, z pew no ścią za słu gu ją na mia no nie uka i po -
sta wie nie w ką cie, ple ca mi do in nych uczniów. Po mi mo na szej
po wol no ści, On jed nak sta le oka zu je nam mi ło sier dzie – bio rąc
pod uwa gę, ja kim je ste śmy two rem; pa mię ta jąc, że je ste śmy pro -
chem. Bądź my w tym ta cy, jak Izra eli ci, któ rzy w cza sie dłu gie -
go obo zo wa nia po zo sta wa li w tym sta nie. Nie miej my więc ża -
lu z po wo du dłu go ści do świad czeń, cier pień i prze śla do wań
i nie po rzu caj my an ty ty picz ne go obo zo wa nia, tj. nie od rzu caj my
na szych prób, nie od ma wiaj my na ucze nia się lek cji, ja kie one ma -
ją w nas wy ro bić, po nie waż to spra wi ło by, że opu ści li by śmy Bo -
ży Izra el i ode szli od lu du Bo że go, tak jak w ty pie uczy nił by to
Izra eli ta, gdy by nie chciał po zo sta wać w obo zie Izra ela tak dłu -
go, jak dłu go słup spo czy wał nad przy byt kiem. Po dob nie
do tych, któ rzy po zo sta wa li w obo zie Izra ela (i w ten spo sób po -
zo sta wa li z lu dem Bo żym) z cier pli wo ścią trwaj my ra czej w zno -
sze niu, i to z ra do ścią, do świad czeń, cier pień i prze śla do wań, ja -
kie przy go to wał dla nas Bóg, wie dząc, że je śli oka że my się w nich
wier ni, ko niec bę dzie na praw dę wspa nia ły. Do świad cze nia te są
bo wiem „roz ka zem” Bo ga dla nas, by śmy wier nie je zno si li. Dal -
szy po stęp pod da nym wzglę dem uzy ska my tyl ko wów czas,
gdy bę dzie my „prze strze gać” te go „roz ka zu”.

(36) Wer set 20 po ka zu je, że nie któ re z obo zo wań Izra ela
trwa ły je dy nie kil ka dni. W an ty ty pie ozna cza to, że nie któ re
do świad cze nia wy trwa ło ści w pró bach, cier pie niach i prze śla -
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do wa niach trwa ją sto sun ko wo krót ko. Z prak ty ki wie my, że ta -
kże i to jest praw dą. Po dob nie do dłu go trwa łych do świad czeń
wy trwa ło ści, ta kże i one po cho dzą od Pa na, na co wska zu je
wer set 20: „wte dy na roz kaz Pa na sta li obo zem”. Za tem do Pa -
na, nie do nas na le ży de cy zja, czy na sze do świad cze nia wy -
trwa ło ści ma ją trwać dłu go czy krót ko, po nie waż tyl ko On do -
kład nie wie, do cze go pra gnie nas roz wi nąć. Nie bę dąc te go
świa do my mi, nie je ste śmy w sta nie okre ślić, kie dy na sza pró -
ba sta je się wy star cza ją ca. Na szym za da niem jest trwa nie
w pró bach z wia rą dziec ka, ra do sną na dzie ją, sil ną mi ło ścią
i peł nym po słu szeń stwem tak dłu go, jak dłu go one trwa ją,
bez wzglę du na to, czy są one dłu gie czy krót kie. Nie na peł niaj -
my się w cza sie ich trwa nia nie po ko jem, nie na rze kaj my na nie,
a tym sa mym na Pa na, któ ry za pla no wał je wraz z cza sem ich
trwa nia. War to pa mię tać, że w ta kich do świad cze niach na sza
si ła tkwi w spo ko ju i uf no ści. Nie mu si my mar twić się o re zul -
tat. Mo że my od po czy wać w Pa nu i cze kać na Te go, któ ry na -
peł ni nas od wa gą, gdy bę dzie my na Nie go cze kać. Bez wzglę -
du na to, jak sro ga za po wia da się zi ma, mu si na dejść wio sna
i w koń cu na dej dzie. Za tem cze kaj, mo ja du szo, na Pa na i bądź
do brej my śli, a On od no wi two ją si łę. W słusz nym cza sie na -
dej dzie bo wiem ko lej ny czas po stę pu, tak jak na pi sa no pod ko -
niec wer se tu 20: „i na roz kaz Pa na wy ru sza li”. Wer set 21 po ka -
zu je, że nie któ re obo zo wa nia trwa ły tyl ko przez jed ną noc,
a in ne tyl ko przez je den dzień. Przede wszyst kim jest to ty pem
fak tu, że nie któ re z na szych do świad czeń wy trwa ło ści na -
praw dę trwa ją bar dzo krót ki czas. Po twier dza ją to na sze licz -
ne do świad cze nia. Do brze by ło by dla nas, gdy by śmy w nich
wszyst kich od no si li szyb kie zwy cię stwa, po nie waż szyb kie
zwy cię stwo po ka zu je, że je ste śmy sil ni pod da nym wzglę dem,
na to miast dłu go trwa łe do świad cze nia wy trwa ło ści do wo dzą,
że pod da nym wzglę dem je ste śmy mniej lub bar dziej sła bi. Do -
brze też bę dzie, je śli – po dob nie do Izra eli tów – po bar dzo
krót kiej pró bie bę dzie my go to wi iść do przo du (w.21); po dob -
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nie do brze bę dzie, je śli bę dzie my go to wi iść na przód po dłu -
ższym czy na wet naj dłu ższym do świad cze niu (w.19,20).
Po dru gie, do brze bę dzie dla nas, je śli po pró bie w cza sie no -
cy (do świad cze niu wy trwa ło ści w Epi fa nii, w związ ku ze Sta -
rym Te sta men tem) bę dzie my go to wi iść do przo du, wraz z po -
stę pu ją cym słu pem, tak jak do brze by ło dla nas, gdy po pró bie
w cza sie dnia (do świad cze niu wy trwa ło ści w Pa ru zji, w związ -
ku z No wym Te sta men tem) by li śmy go to wi iść na przód w no -
wym kie run ku, wraz z po stę pu ją cym słu pem (w.21). 

(37) Jak mo żna za uwa żyć, wer se ty 19 i 20 nie mó wią jed no -
znacz nie, przez ile dni słup po zo sta wał nad przy byt kiem. Wer -
set 19 w przy bli że niu po da je okres wie lu dni, a wer set 20 – kil -
ku dni. Dla te go my śli tych wer se tów za sto so wa li śmy ja ko ogól -
ny typ dłu gich i krót kich prób lu du Pa na. Wer set 21 pre cy zyj -
nie mó wi jed nak o po sto ju słu pa przez je den dzień i jed ną
noc. Od nie śli śmy to ko lej no do do świad czeń Pa ru zji i Epi fa nii,
tak jak ma ją one też za sto so wa nie do do świad czeń Ży dow skie -
go Żni wa lub tych z okre su mię dzy Żni wa mi. Wer set 22 po -
now nie po da je kon kret ne okre sy: dwa dni, mie siąc i rok. Ro -
zu mie my, że te dwa dni przed sta wia ją oby dwa Żni wa z na stę -
pu ją cy mi po nich no ca mi – ca ły Wiek Ewan ge lii, a ocze ki wa -
nie przez Izra eli tów re pre zen tu je wspól ne do świad cze nia wy -
trwa ło ści ze stro ny Ko ścio ła w cza sie oby dwu Żniw i w na stę -
pu ją cych po nich no cach, tj. w cza sie ca łe go Wie ku Ewan ge lii.
1 Kor. 10:6-14 to frag ment po ka zu ją cy pew ne cię żkie do świad -
cze nia, wspól ne dla lu du Pa na ży ją ce go w tych dwóch okre -
sach, „na któ rych koń ce wie ków przy szły” (1 Kor.10:11). Żyd.
3:2-4:11 po ka zu je to na okres mię dzy Żni wa mi oraz mi nia tu -
ry Wie ku Ewan ge lii w Epi fa nii. Okres po da ny ja ko mie sięcz -
ny po stój słu pa nad przy byt kiem oraz czas obo zo wa nia przez
Izra eli tów wy da je się przed sta wiać do świad cze nia prób, cier -
pień i prze śla do wań, któ rym pod da wa ne jest dwa na ście łask
Ko ścio ła (Obj. 21:19,20), przy czym pró bo wa nie ka żdej z nich
ma miej sce w od po wied nim sym bo licz nym mie sią cu. Ma my



646 Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego

też po dob ną su ge stię w od nie sie niu do roz wi ja nia tych dwu -
na stu łask przez świat (Obj. 22:2). Gdy wer set 22 po da je rok ja -
ko czas obo zo wa nia, wy da je się przed sta wiać fakt, że nie któ -
re do świad cze nia wy trwa ło ści trwa ją przez ca ły Wiek Ewan ge -
lii, bez wzglę du na je go okre sy. Na przy kład opo zy cja ze stro -
ny świa ta, no mi nal ne go lu du Bo że go, a szcze gól nie ze stro ny
ta jem ni cy nie pra wo ści, któ ra za czę ła dzia łać w cza sie Ży dow -
skie go Żni wa i wciąż trwa. Obo zo wa nie Izra eli tów w cza sie
tych okre sów (w.22) su ge ru je lek cję, by po zo sta wać w ta kich
pró bach aż do koń ca, a po wstrzy my wa nie się przez nich
od ma sze ro wa nia w tym cza sie (w.22) – by nie ucie kać od na -
szych nie przy jem nych do świad czeń, po nie waż to na pew no
wy pro wa dzi nas z gro na lu du Bo że go; po win ni śmy trwać
w nich wier nie z Bo giem, zno sząc je wy trwa le aż do koń ca.
Wer set 23 po wta rza sło wa wer se tów 18 i 19, do da jąc in for ma -
cję, że roz ka zy Pa na pod tym wzglę dem by ły przez Nie go po -
da wa ne za po śred nic twem Mo jże sza, co jest ty pem fak tu, że Je -
ho wa kie ru je na szy mi wszyst ki mi do świad cze nia mi – ty mi
roz wi ja ją cy mi i ty mi do ty czą cy mi wy trwa ło ści, co czy ni za po -
śred nic twem na sze go Pa na Je zu sa, któ ry jest za rów no In ter pre -
ta to rem, jak i Wy ko naw cą wszyst kich Bo skich pla nów i za -
mie rzeń – tak w ich za ry sach ogól nych, jak i szcze gó łach, a to
dla te go, że wszyst kie rze czy są z Oj ca i przez Sy na (1 Kor. 8:6).

PY TA NIA
(1) Ja ka jest ogól na an ty ty picz na ró żni ca mię dzy pier wot ną Pas -

chą w Egip cie a jej co rocz nym ob cho dze niem i ja ki jest zwią zek mię -
dzy ró żny mi wy stę pu ją cy mi w tym ob ra zie ba ran ka mi? Cze go do wo -
dzi pierw sze co rocz ne ob cho dze nie, za pi sa ne w 4 Moj. 9:1-14? Dla -
cze go już te raz zwra ca my na to uwa gę Czy tel ni ka?

(2) Cze go ty pem jest po le ce nie przez Pa na Mo jże szo wi, by na ka -
zał Izra elo wi ob cho dzić pierw szą co rocz ną Pas chę? Co przed sta wia
fakt da nia te go po le ce nia na pu sty ni Sy naj? Ja ką myśl su ge ru je fakt,
że mia ło to miej sce w pierw szym mie sią cu dru gie go ro ku? Na ja kie
dwa spo so by po ka za ny jest fakt, że w co rocz nej Wie cze rzy mie li
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pra wo brać udział tyl ko po świę ce ni? W któ rym miej scu zo sta ło da -
ne po le ce nie ob cho dze nia Pas chy i ja ką ro lę peł ni w.1? Cze go ty pem
jest wy móg, by ty picz na Pas cha by ła ob cho dzo na w wy zna czo nym
cza sie i jak wy ra ził to nasz Pan? Ja kie jest zna cze nie fak tu, że sym bo -
licz na re pre zen ta cja i upa mięt nie nie pier wot nej ty picz nej Pas chy
od by wa ły się co ro ku w dniu jej rocz ni cy?

(3) Kie dy miał być za bi ja ny co rocz ny ba ra nek, ja ką myśl to su ge -
ru je i w ja ki spo sób pod kre śla ją to pi sa rze No we go Te sta men tu? Ja -
ki jest cel na ci sku kła dzio ne go na do kład ną da tę od no śnie cza su ob -
cho dze nia co rocz ne go ty pu? Cze go ty pem jest po le ce nie ob cho dze -
nia ty picz nej Pas chy zgod nie z jej wszyst ki mi ob rzę da mi i ce re mo nia -
mi? Cze go wy ma ga ły an ty ty picz ne sta tu ty? – omów ko lej no. Czym
są an ty ty picz ne są dy? O czym uczy Je zus w Łuk. 22:20 i ja kie jest po -
praw ne tłu ma cze nie te go wer se tu? Co na ten te mat stwier dza Apo -
stoł Pa weł? Cze go do wo dzi an ty typ od no śnie he braj skich słów chok
oraz mi sh pat?

(4) Co po da ją w.2, 3 i 4 i ja kie jest ich zna cze nie w an ty ty pie? Cze -
go ty pem jest ob cho dze nie Pas chy przez Izra eli tów? Cze go ty pem jest
czy nie nie te go przez nich 14 Ni san na pu sty ni Sy naj? Co przed sta wia
uczy nie nie te go przez Izra eli tów zgod nie ze wszyst kim, co Je ho wa roz -
ka zał Mo jże szo wi? Co za uwa ży li śmy po wy żej od no śnie co rocz nych
Pasch Wie ku Ży dow skie go oraz pierw szej co rocz nej Pas chy?

(5) Ja ki epi zod opi su ją w.6-8? Ko go przed sta wia ją nie czy ści? Kim
jest zmar ły czło wiek te go wer se tu i w ja ki spo sób otrzy mu je my
od nie go nie czy stość? – po każ ró żni cę mię dzy znaj do wa niem się
w obec no ści Ada ma a do ty ka niem go. W ja ki spo sób sta wa ło się nie -
czy stym w ty pie i ja kie by ły te go kon se kwen cje? Ja ki fakt przed sta -
wia to na Wiek Ewan ge lii i cze go w związ ku z tym jed nost ka ta ka nie
mo że wte dy czy nić? Cze go ty pem jest to, że nie czy stość i zwią za ne
z nią po tę pie nie trwa ło sie dem dni? Co przed sta wia ob rzę do we
oczysz cze nie trze cie go i siód me go dnia? Ko go więc re pre zen tu ją nie -
czy ści lu dzie i co przed sta wia ich przyj ście do Mo jże sza i Aaro na? Co
po ka za ne jest w tym, że przy szli oni do Mo jże sza w cza sie, kie dy Mo -
jżesz nie znał od po wie dzi i w ja ki spo sób przy szli? Kie dy lu dzie ci
przy szli do na sze go Pa na w an ty ty pie i co na to wska zu je? 

(6) Kie dy Je zus za czął otrzy my wać wie dzę przy go to wu ją cą Go
do słu żby i ja kie du cho we spra wy zro zu miał naj pierw? Kie dy uzy -
skał głę bo ką wie dzę o ogól nych za ry sach pla nu i jak mo żna to uza -
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sad nić? W ja ki spo sób otwie ra ły się przed Nim ogól ne za ry sy pla nu?
– omów ko lej no w od nie sie niu do Je go Sa me go, Ko ścio ła i resz ty ro -
dza ju Ada ma. Ko go an ty ty pem był nasz Pan wi dzą cy przed ocza mi
Swe go umy słu nie czy sty i po tę pio ny ro dzaj?

(7) Ja ką myśl na su wa pro blem z nie czy sty mi? Na co nie po zwa -
la ła nie czy stość w ty pie i an ty ty pie? Co re pre zen tu je zbli że nie się
przez nich do Mo jże sza i Aaro na? W ja ki spo sób świat sta wił się
przed Pa nem i w ja ki spo sób z Nim roz ma wiał? Ja kie py ta nie po wsta -
ło w umy śle na sze go Pa na? Co by ło od po wie dzią na to py ta nie i ja -
ka by ła to od po wiedź? Cze go ty pem są nie czy ści za da ją cy to py ta nie
Mo jże szo wi?

(8) Cze go ty pem jest brak od po wie dzi na to ty picz ne py ta nie
oraz po le ce nie lu dziom przez Mo jże sza, by po cze ka li? Cze go ty pem
jest zwró ce nie się przez Mo jże sza do Pa na oraz udzie le nie przez Je -
ho wę od po wie dzi – kie dy od po wiedź ta zo sta ła udzie lo na? Po daj
treść tej od po wie dzi w ty pie i an ty ty pie. Cze go ty pem jest po le ce nie
przez Bo ga Mo jże szo wi, by prze ka zał to sy nom Izra ela? Czym ró żni -
ło się py ta nie Mo jże sza od od po wie dzi Bo ga? Na ja ką ró żni cę wska -
zu je ta od po wiedź? – po daj szcze gó ły. Co mo żna po wie dzieć o oby -
dwu tych gru pach i szan sie uzy ska nia przez nich zba wie nia? Ja ką
myśl su ge ru je wy ra że nie „z was, jak i z po tom stwa wa sze go”? 

(9) Czym ró żni się czas ob cho dze nia Pas chy przez nie czy stych
i przez ogół Izra ela – ja kie jest te go zna cze nie w an ty ty pie? Cze go ty -
pem jest ob cho dze nie Pas chy czter na ste go dnia dru gie go mie sią ca
i co te dwa ter mi ny ob cho dze nia Pas chy re pre zen tu ją? Ja kie trzy
my śli za wie ra więc w so bie roz wa ża ny obec nie typ? Cze go ty pem jest
ofia ro wa nie ba ran ka przez nie czy stą kla sę mię dzy dwo ma wie czo ra -
mi i jak bę dzie to wy glą da ło w przy pad ku ży ją cych wów czas w epi -
fa nicz nym Obo zie? Cze go i z ja kie go po wo du bę dą wte dy wy glą dać
i cze go bę dzie to dla nich sy gna łem? W ja ki więc spo sób oni oraz in -
ni za czną ob cho dzić Pas chę mię dzy dwo ma wie czo ra mi?

(10) Cze go ty pem jest spo ży wa nie Pas chy z prza śnym chle bem
przez nie czy stych? Czym są gorz kie zio ła w Wie ku Ewan ge lii i dla cze -
go nie mo gą być one tym sa mym w na stęp nym Wie ku? Czym więc są
an ty ty picz ne gorz kie zio ła Wie ku Ty siąc le cia? – po daj szcze gó ły.

(11) Ja ka po zor na sprzecz ność wy stę pu je w opi sach 4 Moj. 9:12
a 2 Moj. 12:10? Jak mo że my po go dzić te dwa wer se ty? Wy ja śnij zna -
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cze nie po le ce nia, by nie po zo sta wiać ni cze go do ra na w od nie sie niu
do Wie ku Ewan ge lii. Wy ja śnij zna cze nie te go po le ce nia na Wiek Ty -
siąc le cia. Co w tych dwóch okre sach jest ró żne, a co wspól ne?

(12) Czym ró żnią się te dwa wer se ty i z cze go ró żni ca ta wy ni ka?
W ja ki spo sób za słu ga Chry stu sa jest uży wa na w cza sie Wie ku Ewan -
ge lii? Cze go ty pem jest nie zje dzo na część ba ran ka i co jest po ka za -
ne w spa le niu jej ogniem? W ja ki spo sób za słu ga Chry stu sa bę dzie
uży wa na w Ty siąc le ciu i ja ki ma to zwią zek z pa le niem nie zje dzo -
nych czę ści ba ran ka?

(13) Ja kie go okre su do ty czy po le ce nie, by nie ła mać żad nej ko -
ści ba ran ka i co ta kie ła ma nie ozna cza? Na czym po le ga za da wa nie
gwał tu Chry stu so wi, na sze mu Ba ran ko wi? – omów ko lej no dwa
spo so by, w ja ki mo żna to czy nić. Kie dy za da wa nie gwał tu na sze mu
Ba ran ko wi mo że mieć miej sce i ja kie są te go kon se kwen cje? Ja kie
jest zna cze nie na po mnie nia, by ob cho dzić Pas chę czter na ste go dnia
dru gie go mie sią ca? Jak na le ży ro zu mieć uży cie sło wa chu kath w licz -
bie po je dyn czej i ja kie in ne sło wo jest czę sto po dob nie uży wa ne? Ja -
kie sło wo nie wy stę pu je w tym wer se cie i dla cze go na le ży się go do -
my ślać?

(14) Ja ka ka ra gro zi ła czy stym i nie bę dą cym w da le kiej dro dze, je -
śli nie ob cho dzi li oni Pas chy, i ja kie go cza su do ty czy to w an ty ty pie?
Kim są czy ści i nie bę dą cy w da le kiej dro dze w cza sie Wie ku Ewan -
ge lii? Co ozna cza dla nich nie ob cho dze nie Pas chy? Co re pre zen tu je
wi szą ca nad ni mi groź ba śmier ci? Kim są czy ści i nie bę dą cy w da le -
kiej dro dze w cza sie Wie ku Ty siąc le cia? Ja kie bę dą kon se kwen cje nie -
ob cho dze nia Pas chy w cza sie Wie ku Ty siąc le cia i Ma łe go Okre su? Ja -
kie sło wa w.13 po da ją te go po wód? – wy ja śnij ich zna cze nie i kon -
se kwen cje dla wszyst kich za in te re so wa nych.

(15) Ja kie wy ja śnie nie i w ja kich ar ty ku łach po da li śmy na te mat
zna cze nia przy chod niów? Cze go ty pem jest miesz ka nie przez nich
w zie mi oraz fakt, że się w niej nie uro dzi li – ko go za tem do ty czy
w.14? Co mu szą oni czy nić, by ob cho dzić an ty ty picz ną Pas chę Pa nu?
– po daj od no śne szcze gó ły. Co w.14 ma na my śli mó wiąc, że jest je -
den sta tut dla przy chod nia i Izra eli ty uro dzo ne go w zie mi? W czym
tkwi ró żni ca mię dzy oby dwie ma gru pa mi, a co ma ją czy nić jed ni
i dru dzy? Czym ró żni się czy nie nie tych rze czy przez Mło do cia nych
God nych obec nie od czy nie nia ich w Ty siąc le ciu?
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(16) Cze go do ty czy dru ga część 4 Moj. 9 i gdzie jest o tym mo wa
w Bi blii? W ja ki spo sób mo żna po twier dzić ty picz ne zna cze nie słu -
pa? – omów ko lej no. Cze go był on ty pem i co na to wska zu je? Ja ką
peł nił on ro lę w pod ró ży Izra ela z Egip tu do Ka na anu i ja kie jest te -
go an ty ty picz ne zna cze nie? W ja ki spo sób je go zna cze nie po twier -
dzo ne jest przez sym bo li zo wa nie przez nie go jed nej z czę ści praw -
dzi we go chrztu? Co jesz cze do wo dzi, że re pre zen tu je on praw dę
i jej du cha? 

(17) Przy po mo cy cze go Pan wy pro wa dza Swój lud z sym bo licz -
ne go Egip tu? Co Bi blia uczy na te mat ro li, ja ką od gry wa w tym praw -
da? – omów ko lej no. Co Bi blia uczy na te mat ro li, ja ką od gry wa
w tym duch praw dy? – omów ko lej no. W czym jest za nu rzo ne na sze
czło wie czeń stwo, a w czym no we stwo rze nie? Z cze go Bóg do nas
prze ma wia? Co za tem wi dzi my na pod sta wie wer se tów bi blij nych
i na sze go do świad cze nia od no śnie zna cze nia słu pa ob ło ku i ognia?

(18) Kie dy słup ob ło ku za krył przy by tek? Cze go ty pem jest przy -
by tek na pu sty ni, a cze go świą ty nia Sa lo mo na? W ja ki in ny spo sób
sło wa przy by tek oraz świą ty nia są uży wa ne w Bi blii? Ja ki jest an ty typ
przy byt ku i dnia z w.15? Co ozna cza wzno sze nie przy byt ku i kie dy
za czął on ist nieć w swych ró żnych ele men tach od no szą cych się
do na sze go Pa na? Omów ko lej ne eta py je go wzno sze nia w od nie sie -
niu do Ko ścio ła. Ja ki etap je go wzno sze nia zo stał za koń czo ny w ro -
ku 1914? W ja kim okre sie wzno szo na jest dru ga Za sło na? Ja kie ele -
men ty an ty ty picz ne go Przy byt ku wzno szo ne są od 16 Ni san 1878
i kie dy na stą pi ich za koń cze nie? Co za tem przed sta wia dzień z w.15
i co się wte dy do ko nu je?

(19) Co przed sta wia słup ob ło ku i ognia okry wa ją cy przy by tek
i co to ozna cza? W ja ki spo sób Pi smo Świę te po twier dza tę myśl?
Na czym po le ga szcze gól ny przy wi lej kla sy Chry stu sa, jak jest to
po ka za ne i jak twier dze nie to brzmi dla wiel kich i mą drych te go
świa ta? Z cze go wy ni ka fakt, że wszel ka praw da na cza sie i duch spło -
dze nia znaj du ją się w Ko ście le? Ja ki po wi nien być nasz sto su nek
do te go przy wi le ju, po mi mo po gar dy świa ta? 

(20) Czym ten słup był za dnia, a czym w no cy? Ile w Wie ku
Ewan ge lii jest sym bo licz nych dni i no cy? – omów pierw szy sym bo -
licz ny dzień i noc. Ja ki jest dru gi dzień i noc Wie ku Ewan ge lii? Dla -
cze go Żni wa na zy wa ne są dniem, a okre sy po nich na stę pu ją ce no -
cą i w ja ki spo sób wią że się to ze słoń cem i księ ży cem?
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(21) Ja kie praw dy świe ci ły w cza sie Ży dow skie go Żni wa i czym
ono w związ ku z tym by ło? Czy wy stę po wa ło wte dy ta kże świa tło
Sta re go Te sta men tu i czym mo żna to wy ja śnić? Cze go do wo dzą pi -
sma na sze go Pa sto ra? Kie dy po wsta ły pi sma Ja na i ja kim są one
świa tłem? Ja kim świa tłem świe ci ły gwiaz dy pię ciu ko ścio łów mię dzy
Żni wa mi? – po daj przy kła dy. Dla cze go ci człon ko wie gwiezd ni zmu -
sze ni by li do po da wa nia na uk ze Sta re go Te sta men tu? 

(22) Co mo żna po wie dzieć o świe tle księ ży ca w cza sie mię dzy
Żni wa mi i czy je pi sma to po twier dza ją? Dla cze go w cza sie okre sów
sar dyj skie go i fi la del fij skie go czę ściej wy ko rzy sty wa ne by ły pi sma
No we go Te sta men tu i ja cy bra cia są bar dzo do brym te go przy kła -
dem? Ja kie świa tło świe ci w cza sie Epi fa nii i co to tłu ma czy? Kie dy
spra wy No we go Te sta men tu za czną po now nie wy cho dzić na plan
pierw szy?

(23) W ja kim okre sie obec nie się znaj du je my i ja kie go świa tła
po win ni śmy w związ ku z tym się spo dzie wać? Ja kiej od po wie dzi mo -
że my udzie lić Le wi tom, kry ty ku ją cym bra ci z Epi fa nii za sze ro kie wy -
ko rzy sty wa nie Sta re go Te sta men tu? Do cze go mo żna po rów nać do -
ma ga nie się przez nich świa tła sym bo licz ne go słoń ca i czy wy sił ki te
mo gą być sku tecz ne? Na co wska zu je po stę po wa nie tych, któ rzy po -
gar dza ją świa tłem księ ży ca w obec nej no cy Epi fa nii i do ja kich sym -
bo licz nych zwie rząt mo żna to po rów nać? Za ja kie uzna je my sło -
necz ne świa tło dnia Pa ru zji, a za ja kie świa tło księ ży ca Epi fa nii – ja -
ka po mi mo te go po win na być na sza po sta wa przed Pa nem? 

(24) Dla cze go mó wi my o sym bo licz nym słoń cu i księ ży cu, a nie
o słu pie ob ło ku i ognia? – od wo łaj się do cie le sne go i du cho we go Izra -
ela. Co pod kre śla ją te ró żne sym bo le? Wy ja śnij sło wa na sze go Pa sto -
ra, że słup ob ło ku i ognia był prze ja wem obec no ści Bo ga z Izra elem.
Co wy ka za li śmy od no śnie dni Wie ku Ewan ge lii oraz słu pa ob ło ku?
Co wy ka za li śmy od no śnie no cy Wie ku Ewan ge lii oraz słu pa ognia?
Ja ki jesz cze in ny dzień i słup ob ło ku prze wi du je Bo ski plan? Ja ką jesz -
cze in ną noc i słup ognia on prze wi du je?

(25) O czym mó wi w.16 i co pod kre śla – co w ten spo sób przed -
sta wia? Co i kie dy czy ni ła praw da na cza sie i jej duch w prze szło -
ści? Czym nasz Pan sta je się dla nie wier nych i czę ścio wo wier nych,
a czym dla tych, któ rzy są Je go? Cze go i na ja kiej pod sta wie mo -
że my spo dzie wać się w przy szło ści i ja ki wa ru nek sa mi mu si my
speł nić?
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(26) Od cze go za le ża ła wy ra zi stość słu pa ob ło ku i ognia i kto wi -
dział go naj wy raź niej, a kto naj mniej wy raź nie w ty pie? Od nieś tę
wy ra zi stość do an ty ty pu i po daj, co jest po wo dem tych ró żnic? Ja kie
ró żni ce w wi docz no ści słu pa ob ło ku i ognia wy stę pu ją dla człon -
ków tych sa mych klas? – omów ko lej no w od nie sie niu do ka żdej
z trzech grup. Kto jest bło go sła wio ny więk szą mia rą świa tła i du cha
słu pa ob ło ku i ognia i co to nam su ge ru je?

(27) Co po da je w.17? Co jest po ka za ne w roz po czę ciu prze su wa -
nia się ob ło ku, je go prze su wa niu się i za trzy my wa niu? – omów ko -
lej no. Co za tem re pre zen tu je ka żdy po stęp słu pa w kie run ku Ka na -
anu? Na ja ką bi blij ną za sa dę zwra ca ją uwa gę te dzia ła nia – ja kie sło -
wa ją wy ra ża ją? Na co wy ra że nia te wska zu ją i czym ró żnią się
pod tym wzglę dem ludz kie wy zna nia?

(28) Do cze go ktoś po rów nał Bi blię? Cze go do wo dem jest przy -
sto so wal ność Bi blii? Ja kie dwie rze czy po twier dza ją to twier dze nie?
Dla cze go praw da bi blij na po sia da za le tę pro gre syw no ści? Co o za -
mia rze Bo ga w pla no wa niu Bi blii mó wi Am. 3:7? 

(29) Kim są głów ne na rzę dzia re ali zu ją ce plan Bi blii i co z te go
wy ni ka? Czym dzię ki te mu Bi blia oka zu je się być i jak wią że się to
z an ty ty pem słu pa ob ło ku i ognia w je go po stę po wa niu do przo -
du i za trzy my wa niu się? Ja kim jest ten stop nio wy roz wój z punk -
tu wi dze nia czło wie ka i gdzie jest on bar dzo do brze opi sa ny? –
omów wer se ty z Iza ja sza. W ja ki spo sób me to da ta pro wa dzi
do upad ku nie god nych i nie wier nych? Cze go w związ ku z tym po -
win ni śmy się na uczyć?

(30) Co jesz cze opi su je w.17 i kie dy zna cze nie tych rze czy sta nie
się ja sne? W ja ki spo sób Bi blia mó wi o chrze ści jań skim ży ciu ja ko
mar szu, a o chrze ści ja nach ja ko o piel grzy mach? Co przed sta wia po -
stęp cie le sne go Izra ela zmie rza ją ce go w kie run ku Ka na anu? Przez ja -
kie kro ki chrze ści jań skie go ży cia do ko nu je my te go po stę pu? Co więc
re pre zen tu ją mar sze Izra ela w kie run ku Ka na anu? Uza sad nij praw -
dzi wość te go ob ra zu, aż do osią gnię cia brze gów Jor da nu.

(31) Co mie ści w so bie ak tyw na stro na chrze ści jań skie go ży cia
i czy mo żna coś jesz cze do te go do dać? Ja ka z re gu ły jest ko lej ność
wy stę po wa nia tych ele men tów? W ja ki spo sób te trzy ele men ty
chrze ści jań skie go ży cia po ka za ne są w ty pie? – omów ko lej no. Ja ki
jest wstęp ny wa ru nek uda ne go mar szu i kon se kwen cje je go nie -
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speł nie nia? Cze go nie po win ni śmy za nie dby wać, na co uwa żać
i na co nie po zwo lić? 

(32) Ja ki jesz cze in ny ele ment wy stę pu je w ży ciu chrze ści ja ni -
na i co nim jest? Co na ten te mat oświad cza Pi smo Świę te? Co mo żna
po wie dzieć o tych wszyst kich ele men tach chrze ści jań skie go ży cia
i dla cze go tak jest? W ja ki spo sób w do świad cze niach Izra ela po ka -
za na jest bier na część chrze ści jań skie go ży cia i na ja kiej pod sta wie jest
to oczy wi ste? Co od po wied nio po ka zu ją cha rak ter mar szu i obo zo -
wa nia? Kie dy mia ły miej sce wszyst kie ty picz ne do świad cze nia Izra -
ela? – omów ko lej no z uwzględ nie niem słów Paw ła z 1 Kor. 10. Kie -
dy mia ły miej sce do świad cze nia zwią za ne z Mi riam i Aaro nem,
w związ ku z żo ną Mo jże sza, i cze go to jest ty pem? Ja kie in ne wiel -
kie do świad cze nie mia ło miej sce w cza sie obo zo wa nia przez Izra el
i cze go by ło ono ty pem? Do ja kie go wnio sku ma my więc pod sta wy?

(33) Z ilu ro dza jów wy trwa ło ści skła da ją się bier ne za ry sy chrze -
ści jań skie go ży cia? – omów pre sję wy wie ra ną na nasz umysł. Omów
pre sję, ja kiej pod da wa ne jest na sze ser ce – ja ką po moc ofe ru je w nich
prze ciw nik? Skąd po cho dzi dru gi ro dzaj wy trwa ło ści? – po daj szcze -
gó ły do ty czą ce nas sa mych i na sze go Pa na. W ja kich in nych oko licz -
no ściach mu si my za ma ni fe sto wać trze ci ro dzaj wy trwa ło ści? – po daj
szcze gó ły. Co za tem jest po ka za ne w po cząt ku obo zo wa nia przez
Izra el, je go kon ty nu owa niu oraz zwi ja niu obo zu?

(34) Ja kie sło wa są sil nym do wo dem po twier dza ją cym, że słup
ob ło ku i ognia re pre zen tu je po stę pu ją cą praw dę i jej du cha? Ja kie jest
zna cze nie tych dwóch wy ra żeń i cze go dru gie z nich do wo dzi? W ja -
ki spo sób mó wi o tym w.18 w prze kła dzie A.V.? Cze go w ty pie uczy
w.18 od no śnie ro li Bo ga i ja kie jest te go zna cze nie w an ty ty pie? Co
ten fakt gwa ran tu je? Kie dy zgod nie z w.18 Izra el sta wał obo zem i co
to ozna cza w an ty ty pie? Co w.18 mó wi o dłu go ści po sto ju Izra ela
w cza sie je go ró żnych obo zo wisk i jak nie po win ni śmy ro zu mieć
wy ra że nia „sta li obo zem”? Cze go ty pem jest le że nie przez nich obo -
zem tak dłu go, jak dłu go słup po zo sta wał nad przy byt kiem, i co z te -
go wy ni ka dla nas?

(35) Kie dy je ste śmy pod da wa ni pró bom i dla cze go tak są dzi my?
Cze go ty pem są przed łu ża ją ce się obo zo wa nia Izra ela? Co w związ -
ku z tym mo że my za uwa żyć w od nie sie niu do Bo ga i nas sa mych?
Cze go nie po win ni śmy czy nić w cza sie na sze go dłu gie go obo zo wa -
nia i ko go po win ni śmy pod tym wzglę dem na śla do wać? Czym są
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dla nas ta kie do świad cze nia i pod ja kim wa run kiem uzy ska my dal -
szy po stęp?

(36) Co w.20 po ka zu je od no śnie nie któ rych z obo zo wań Izra ela i ja -
kie jest te go zna cze nie w an ty ty pie? Kto i dla cze go mo że po dej mo wać
de cy zje o dłu go ści na szych do świad czeń? Ja ka po win na być w nich na -
sza po sta wa i o czym war to pa mię tać? O co i dla cze go nie mu si my się
mar twić? Co po ka zu je w.21 i cze go jest to ty pem? Dla cze go w ta kich
do świad cze niach do brze jest od no sić szyb kie zwy cię stwa i cze go do -
wo dzą dłu go trwa łe do świad cze nia? Jak po win ni śmy się za cho wy wać
po prze ży ciu krót szych lub dłu ższych prób? Ja ka po sta wa bę dzie dla
nas ko rzyst na po pró bach do świad cza nych w cza sie no cy epi fa nii, po -
dob nych do tych do świad cza nych w cza sie dnia pa ru zji?

(37) W ja ki spo sób o po zo sta wa niu nad przy byt kiem przez słup
mó wią w.19 i 20? O ja kim po sto ju mó wi w.21 i do cze go to od nie śli -
śmy? Co na ten te mat po da je w.22 i jak ro zu mie my pierw szy z tych
okre sów? Co po ka zu ją 1 Kor.10:6-14 oraz Żyd. 3:2-4:11? Co wy da je się
przed sta wiać mie sięcz ny po stój słu pa nad przy byt kiem? – omów w od -
nie sie niu do Ko ścio ła i świa ta. Co wy da je się przed sta wiać rok ja ko czas
obo zo wa nia z w.22? Ja ką lek cję su ge ru je obo zo wa nie Izra eli tów w cza -
sie tych okre sów i po wstrzy my wa nie się przez nich od ma sze ro wa nia
w tym cza sie? Co po da je w. 23 i cze go to jest ty pem?



ROZ DZIAŁ X

TRĄ BY I MARS ZE WIE KU EWAN GE LII
4 Moj. 10

DWIE TRĄ BY WIE KU EWAN GE LII – ICH ZA STO SO WA NIA – ICH UŻYT KOW NI -

CY – MAR SZE WIE KU EWAN GE LII – PY TA NIA BE RE AŃ SKIE 

ZWIĄ ZEK my ślo wy po mię dzy tym a po przed nim roz dzia łem
jest na stę pu ją cy: za rów no an ty ty picz ny słup ob ło ku i ognia,

jak i dwie trą by z 4 Moj. 10:1-10 od no szą się do Sło wa Bo że go,
cho ciaż punk ty wi dze nia nie co się ró żnią. Słup przed sta wia Bo -
skie Sło wo i Du ha z pun ku wi dze nia pro wa dze nia lu du Bo że -
go, na to miast trą by – z punk tu wi dze nia ogła sza nia po sel stwa
po bu dza ją ce go go do pew nych czy nów. Ka żde z nich od no si się
jed nak do do bre go Sło wa Bo że go. W sym bo lach bi blij nych trą -
ba uży wa na jest ja ko typ po sel stwa, a trą bie nie przed sta wia
ogła sza nie po sel stwa. Fakt, iż dwie trą by z 4 Moj. 10:1-10 są ty -
picz ne, ja sno wy ni ka z te go, że by ły one czę ścią za rzą dzeń do -
ty czą cych Za ko nu i przy byt ku, któ re w ca ło ści by ły ty picz ne
(Żyd. 9:1-28; 10:1). Spo ra licz ba wer se tów su ge ru je, że trą ba
sym bo li zu je po sel stwo, a trą bie nie na niej – ogła sza nie po sel -
stwa. Tak więc trą ba, któ ra dłu go trą bi ła (2 Moj. 19:13,16,19)
pod czas in au gu ra cji Przy mie rza Za ko nu, przed sta wia praw dy
siód mej trą by, zwią za ne z in au gu ra cją No we go Przy mie rza.
Brzmie nie trą by ju bi le uszo wej (3 Moj. 25:9), zwia stu ją cej wol -
ność dla zie mi i jej miesz kań ców, w pięk ny spo sób przed sta wia
pro kla mo wa nie po sel stwa re sty tu cji przez Ka pła nów, od ro ku
1874 do 1914. Sied miu ka pła nów trą bią cych na trą bach pod czas
okrą ża nia Je ry cha (Joz. 6:4-9,13,16,20) re pre zen tu je to sa mo, co
sied miu anio łów z trą ba mi z Obj. 8:2-6, a trą bie nie w nie – to sa -
mo, co trą bie nie tych sied miu anio łów, a to – jak wie my – ozna -
cza ogła sza nie po selstw sied miu anio łów. Ge de on trą bią cy w trą -
bę (Sędz. 6:34) jest ty pem na sze go Pa na ogła sza ją ce go po sel stwo
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Ewan ge lii pod czas obec ne go Wie ku, na to miast Ge de on trą bią -
cy w trą bę ra zem z trzy sto ma wo jow ni ka mi przy pierw szej bi -
twie (Sędz. 7:16,18-22) przed sta wia na sze go Pa na ra zem z wier -
nym Ma lucz kim Stad kiem, po da ją cych od ro ku 1914 do 1916 po -
sel stwo prze ciw ko Bo skie mu pra wu kró lów, kle ru i ary sto kra cji.
Na stę pu ją ce tek sty są ko lej ny mi spo śród wie lu, któ re po da ją tę
sa mą myśl: Ps. 47:5-7; 81:2-5; 150:3; Iz. 18:3, po rów naj z w. 2-7;
27:12,13; Jer. 6:16,17; 51:27; Ezech. 7:14; Oz. 8:1; Jo ela 2:1,15; Sof.
1:14-18; Zach. 9:14; Mat. 24:31; 1 Kor. 15:52; Obj. 1:10; 4:1. Pieśń
24 za wie ra tę sym bo licz ną myśl z pięk nym wy ja śnie niem ty pu.
Być mo że do brze by ło by od śpie wać ją w tym miej scu, by le piej
przy swo ić so bie tę myśl do na sze go ser ca i umy słu [tłu ma cze nie
sto sow ne go frag men tu tej pie śni po ni żej – przy pis tł.]. 

Usłysz siód mą Trą bę,
Wieść o nie biań skiej ła sce;

Zba wie nie jest już bli skie;
Szu kaj cie ob li cza Zba wi cie la;

Nad szedł rok Ju bi le uszu,
Przy wra ca ją cy od ku pio nych grzesz ni ków do do mu.

(2) War to za uwa żyć (w. 2), że to Mo jżesz otrzy mał roz kaz
wy ko na nia tych dwóch trąb. Mo jżesz re pre zen tu je tu, jak pra -
wie wszę dzie w 4 Mo jże szo wej, na sze go Pa na ja ko Wy ko naw -
cę Bo ga. Uczy nie nie przez nie go tych dwóch trąb jest ty pem roz -
wi ja nia przez na sze go Pa na dwóch po selstw Wie ku Ewan ge lii.
Bez wąt pie nia, Mo jżesz wy ko nał te trą by za po śred nic twem Be -
sa le la (w cie niu Bo ga) i Oho lia ba (na miot je go oj ca), wspo ma ga nych
przez ich to wa rzy szy (2 Moj. 31:2-6). Be sa lel jest ty pem na sze go
Pa na w funk cji roz wi ja nia Ko ścio ła i je go wszyst kich sto sow nych
na uk. Oho liab przed sta wia człon ków sied miu gwiazd, uży wa -
nych przez Pa na ja ko szcze gól nych po moc ni ków w roz wi ja niu
Ko ścio ła i je go na uk. Ich po moc ni cy przed sta wia ją na to miast
uczo nych w Pi śmie, zna ją cych spra wy Kró le stwa i po da ją cych
rze czy no we i sta re, skła da ją cych się z ogól nych i szcze gól nych
po moc ni ków człon ków sied miu gwiazd (Mat. 13:52). Wy ko na -
nie tych trąb ze sre bra przed sta wia fakt, że an ty ty picz ne ob -



661Trąby i  marsze  Wieku Ewangel i i

wiesz cza ne po sel stwa bę dą praw dzi we. Uczy nie nie ich w ca ło -
ści z jed ne go ka wał ka przed sta wia dwie rze czy: (1) że po cho dzą
tyl ko z jed ne go źró dła – Bi blii, ja ko Bo skie go Sło wa (Ja na 17:17;
2 Tym. 3:15-17); oraz (2) że po zo sta ją we wza jem nej har mo nii,
ja ko czę ści har mo nij nej ca ło ści (Iz. 8:20; 2 Pio tra 1:19-21). Po wsta -
je za tem py ta nie: ja kie są te dwa po sel stwa, ogła sza ne pod czas
Wie ku Ewan ge lii? Ma my pod sta wy są dzić, że są ni mi dwa naj -
wa żniej sze po sel stwa po da wa ne w cza sie Wie ku Ewan ge lii,
z po wo du na ci sku kła dzio ne go na nie po przez od nie sie nie się
do nich w pierw szej czę ści 4 Mo jże szo wej, któ ra ty picz nie pre -
zen tu je głów ne kwe stie do ty czą ce za rzą dzeń dla no mi nal ne go
i praw dzi we go du cho we go Izra ela Bo ga pod czas Wie ku Ewan -
ge lii. A ja kie są dwa naj wa żniej sze te ma ty Wie ku Ewan ge lii?
Mo żna po wie dzieć, że są ni mi po sel stwa zba wie nia na po zio mie
ludz kim i Bo skim. Mo że my ta kże ująć to w in ny spo sób, za cho -
wu jąc to sa mo zna cze nie: re sty tu cja (po czy ta na i rze czy wi sta)
i wy so kie po wo ła nie. To one okre śla ne są mia nem wspa nia łych
pie śni: pie śni Mo jże sza i pie śni Ba ran ka (Obj. 15:3,4). 

(3) Ogól nie mó wiąc, zba wie nie na po zio mie ludz kim (re sty -
tu cja rze czy wi sta bądź po czy ta na) jest stresz cze niem po sel stwa
Sta re go Te sta men tu, pie śni Mo jże sza. W sze ro kim zna cze niu
bo wiem, ja ko swo je za ło że nia, na tu rę i skut ki, obej mu je ono
więk szość te go, co znaj du je my w Sta rym Te sta men cie. Więk -
szość z te go, co zo sta ło ob ja wio ne w Sta rym Te sta men cie, jest
mniej lub bar dziej bez po śred nio zwią za ne z tym zba wie niem.
W po sel stwie tym za wie ra się za tem pier wot ne stwo rze nie czło -
wie ka w do sko na łym sta nie, je go pró ba do ży cia oraz upa dek
w grzech i śmierć. Wska zu je też ono na je go do świad cze nie ze
złem, jak rów nież jest do świad czal nym do wo dem, do star czo nym
przez po zo sta wio nych sa mym so bie po gan oraz przez Ży dów,
wspo ma ga nych przez Przy mie rze Za ko nu i sprzy ja ją ce opatrz -
no ści, iż upa dły czło wiek nie mo że sam sie bie zba wić i dla te go
w kwe stii zba wie nia jest za le żny od Bo skiej mo cy. Po nad to,
wska zu je ono na słusz ność prze ja wia nia po ku ty ja ko do wo du
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szcze re go pra gnie nia i czy nie nia wszyst kie go, co mo żli we, by
uzy skać zba wie nie. Ozna cza ono ta kże, że Bo ska ła ska za pew ni -
ła Od ku pi cie la, zdol ne go do za spo ko je nia wy ma gań spra wie dli -
wo ści wo bec po ku tu ją ce go, wie rzą ce go grzesz ni ka, jak rów nież
uczy nie nia go spra wie dli wym – w spo sób przy pi sa ny pod czas
Wie ku Ewan ge lii, a rze czy wi ście pod czas przy szłe go Wie ku.
Ono rów nież ozna cza, że w cza sie Wie ku Ewan ge lii czło wiek
mo że – naj le piej jak po tra fi – po dej mo wać re for mę przed Bo -
giem, ca łym ser cem ufa jąc, przy swa ja jąc so bie i po stę pu jąc zgod -
nie z obiet ni cą Bo ga, że ze wzglę du na za słu gę Je zu sa prze ba czy
mu je go grze chy, przy pi sze spra wie dli wość Chry stu sa oraz
przyj mie do spo łecz no ści ja ko przy ja cie la. W ten spo sób uzy sku -
je się po czy ta ne uspra wie dli wie nie, po czy ta ną re sty tu cję. Wresz -
cie, zba wie nie na po zio mie ludz kim ozna cza rze czy wi ste uspra -
wie dli wie nie, re sty tu cję, do wszyst kie go, co zo sta ło utra co ne
w Ada mie, a od ku pio ne w Chry stu sie. Jak ła two mo żna za uwa -
żyć, kwe stie te są ogól nym pod su mo wa niem więk szo ści na uk
Sta re go Te sta men tu. To wła śnie to po sel stwo, wraz z tym, co się
z nim wią że, jest po ka za ne w pierw szej z dwóch trąb z 4 Moj. 10.

(4) Ogól nie mó wiąc, nie biań skie zba wie nie, czy też wy so -
kie po wo ła nie, jest stresz cze niem No we go Te sta men tu, pie śni
Ba ran ka. Po dob nie do zba wie nia na po zio mie ludz kim, ma
ono wie le po wią zań i nie od łącz nych ele men tów to wa rzy szą -
cych, któ re na le ży trak to wać ja ko zwią za ne z nim po śred nio.
Ozna cza więc ono, że dla tych, któ rzy Go przyj mu ją, Chry stus
sta je się mą dro ścią, po nie waż uczy ich wszyst kie go, co wy so -
kie po wo ła nie za kła da i su ge ru je, jak rów nież wszyst kie go, co
do nie go na le ży i z nie go wy pły wa. Ozna cza, że On oży wia ich
po czy ta ne uspra wie dli wie nie, by uczy nić ich od po wied ni mi
kan dy da ta mi do wy so kie go po wo ła nia. Sku pia się ono
na uświę ca niu czło wie czeń stwa oraz no we go stwo rze nia
uczest ni ków wy so kie go po wo ła nia. Z te go po wo du ob ja wia się
i re ali zu je przez trwa nie w sta nie mar two ty wo bec sie bie i świa -
ta, a oży wie nia wo bec Bo ga, kła dąc ludz ką na tu rę ofiar ni czo
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na śmierć, dla do bra Bo żej spra wy. Co do no we go stwo rze nia,
za czy na się ono od spło dze nia z Du cha, prze cho dzi przez oży -
wie nie, wzrost, wzmoc nie nie, rów no wa że nie, kry sta li za cję
i na ro dze nie. Na stęp nie, w wy zwo le niu, wy ba wia On no we
stwo rze nie od grze chu, błę du, sa mo lub stwa, świa to wo ści, sza -
ta na i śmier ci. Dla no we go stwo rze nia wy so kie po wo ła nie
obej mu je prze zna cze nie, or ga ni za cję, po rzą dek, kar ność, pra -
wo, od po czy nek, pró bę, chrzest i pas chę, obo wiąz ki wo bec
bra ci i to wa rzy skie obo wiąz ki wo bec lu dzi, je go wro gów i trud -
no ści oraz je go obec ne i przy szłe dzie dzic two. Jak ła two mo żna
za uwa żyć, kwe stie te są pod su mo wa niem głów nych na uk No -
we go Te sta men tu. Po sel stwo to, wraz z je go po wią za nia mi,
sym bo li zo wa ne jest przez dru gą trą bę z 4 Moj. 10. 

(5) W Sta rym i No wym Te sta men cie znaj du je my też my śli
na le żą ce prze mien nie do któ re goś z tych dwóch po selstw, za le -
żnie od ich za sto so wa nia w da nym przy pad ku. Na przy kład
Kró le stwo – z punk tu wi dze nia pa no wa nia nad ludz ko ścią i bło -
go sła wie nia jej – na le ży do pie śni Mo jże sza; z punk tu wi dze nia
chwa leb nych przy wi le jów kla sy Chry stu sa – do pie śni Ba ran ka.
Po dob nie dru gi ad went – w je go związ ku z oba le niem kró le stwa
sza ta na i bło go sła wie niem ludz ko ści mo żli wo ścią re sty tu cji – na -
le ży do pie śni Mo jże sza; na to miast w związ ku z żę ciem świę tych,
ich wy zwo le niem i uwiel bie niem, na le ży do pie śni Ba ran ka. Tak
sa mo zmar twych wsta nie – je śli do ludz kiej do sko na ło ści, na le ży
do pie śni Mo jże sza, a je śli do Bo skiej na tu ry – do pie śni Ba ran -
ka. W Sta rym Te sta men cie znaj du je się bar dzo wie le ty pów i pro -
roctw, od no szą cych się do Chry stu sa i Ko ścio ła – za rów no w cie -
le, jak i w du cho wej na tu rze – któ re na le żą do pie śni Ba ran ka
(1 Kor. 10:1-14; Żyd. 3:10; 1 Pio tra 1:10-13). Pew na ich część czę -
sto jest jed nak przed sta wia na z punk tu wi dze nia ich związ ku
z ludz kim zba wie niem. Rów nież w No wym Te sta men cie znaj -
du ją się pew ne ele men ty do ty czą ce zba wie nia na po zio mie ludz -
kim – za rów no w je go przy pi sa nych, jak i rze czy wi stych aspek -
tach, to jest nie tyl ko przy pi sa na re sty tu cja (uspra wie dli wie nie
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z wia ry), lecz ta kże re sty tu cja rze czy wi sta. Po nie waż te dwie
czę ści Bi blii, je śli cho dzi o treść, wza jem nie za cho dzą na sie bie (jak
to wła śnie wy ka za li śmy), stwier dzi li śmy po wy żej, że ogól nie mó -
wiąc, Sta ry Te sta ment jest pie śnią Mo jże sza, a No wy Te sta ment,
ogól nie mó wiąc – pie śnią Ba ran ka. Jed nak te dwie trą by nie obej -
mu ją tych wy jąt ków: one je wy klu cza ją. Z te go po wo du nie są
one cał ko wi cie rów no znacz ne ze Sta rym i No wym Te sta men tem.
W an ty ty pie jed na z nich wy klu cza kwe stie wy so kie go po wo ła -
nia, nie ma ją ce za sto so wa nia z punk tu wi dze nia re sty tu cji, na to -
miast dru ga wy klu cza kwe stie re sty tu cji, nie ma ją ce za sto so wa -
nia z punk tu wi dze nia wy so kie go po wo ła nia. Cho ciaż więc Sta -
ry i No wy Te sta ment nie wy klu cza ją spraw, któ re, ści śle mó -
wiąc, nie na le żą wy raź nie do ich od no śnych ogól nych te ma tów,
an ty ty picz ne dwie trą by je wy klu cza ją. Mi mo to te dwa po sel -
stwa łą czą i prze pla ta ją się ze so bą w ta ki spo sób, że po zo sta ją
w do sko na łej har mo nii. Praw dę mó wiąc, są one dwo ma naj wa -
żniej szy mi za ry sa mi, prak tycz nie re ali zo wa ny mi w Bo skim pla -
nie. To wła śnie te ich wza jem ne re la cje do wo dzą, że po cho dzą
one z jed nej sztu ki an ty ty picz ne go sre bra. 

(6) Wer se ty 2-7 po ka zu ją też dwo ja kie za sto so wa nie trąb: (1)
zwo ły wa nie zgro ma dze nia i (2) pod ró żo wa nie obo zów; dźwięk
trąb wzy wał za tem lu dzi lub ksią żąt do Mo jże sza, do bra my
przy byt ku (w.3,4), oraz da wał znak czte rem obo zo wi skom Izra -
ela do ru sza nia w pod róż. Co ozna cza zwo ły wa nie zgro ma -
dze nia do bra my przy byt ku? W ty pie słu ży ło to ze bra niu ich
przed Pa nem w tym ce lu, by zwró ci li uwa gę na coś zwią za ne -
go z Pa nem. Zau wa żmy, że zgro ma dze nie by ło zwo ły wa ne
przez trą bie nie w obie trą by, nie w jed ną (w.3), na to miast ksią -
żę ta by li zbie ra ni przy Mo jże szu u bra my przy byt ku przez trą -
bie nie tyl ko w jed ną z nich. Zgro ma dze nie jest oczy wi ście ty -
pem no mi nal ne go lu du Bo że go, na to miast ksią żę ta re pre zen tu -
ją wo dzów z utra cju szy ko ron w no mi nal nym lu dzie Bo żym.
Uwa ża my, że ró żni ca mię dzy trą bie niem w oby dwie an ty ty -
picz ne trą by, a trą bie niem w jed ną z nich jest na stę pu ją ca: trą -
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bie nie w obie trą by re pre zen tu je przed sta wia nie no mi nal ne mu
lu do wi Bo że mu je dy nie ogól nych za ry sów dwóch czę ści Bo że -
go pla nu, na to miast trą bie nie w jed ną trą bę re pre zen tu je po da -
wa nie szcze gó łów na te mat kon kret ne go ele men tu Bo skie go
pla nu. Po wo dem, dla któ re go uwa ża my po wy ższe roz ró żnie -
nie za praw dzi we jest to, że wy da ją się go wy ma gać fak ty zwią -
za ne z wa run ka mi tych dwóch klas. No mi nal ny lud Bo ży w naj -
lep szym wy pad ku po sia da nie wiel ką wie dzę o spra wach Bo ga.
Z te go po wo du po trze bu je ogól nych za ry sów, je śli ma otrzy mać
po moc; gdy by na to miast otrzy mał szcze gó ły, nie był by w sta -
nie ich przy swo ić, i z te go po wo du po tknął by się. Do wo dzi te -
go do świad cze nie: na przy kład, pod czas na szych ze brań pu -
blicz nych nie pró bu je my przed sta wiać słu cha czom szcze gó -
łów – po da je my tyl ko ogól ni ki. Tak dzie je się na przy kład w an -
ty ty picz nej dru giej bi twie Ge de ona. 

(7) By ło to tym bar dziej wi docz ne w cza sie Pa ru zji, kie dy
Ko ściół był rzecz ni kiem wo bec świa ta. Wy gła sza li śmy pro ste
wy kła dy, na te mat Bo skie go pla nu wie ków oraz in ne, w któ -
rych sta ra li śmy się wy ja śnić lu dziom te go świa ta ogól ne za ry -
sy pla nu (zba wie nie na po zio mie ludz kim i Bo skim). By ło to
rów nież wi docz ne w pra cy ochot ni czej, kol por ter skiej, Fo to -
dra my, pra sie i pra cy dusz pa ster skiej, jak rów nież w roz mo -
wach z no mi nal nym lu dem Bo żym. W szcze gó ły od no śnie da -
ne go te ma tu wcho dzi li śmy do pie ro wte dy, gdy ktoś głę biej za -
in te re so wał się praw dą. Gdy w ty pie ksią żę ta nad ty sią ca mi
(w. 4), ozna cza ją cy nie tyl ko dwu na stu ksią żąt nad po ko le nia -
mi, lecz ta kże ksią żąt im pod wład nych, któ rzy by li ka pi ta na mi
nad ty sią ca mi (4 Moj. 31:14 [sło wo prze tłu ma czo ne tu ja ko ka -
pi ta no wie jest za zwy czaj tłu ma czo ne ja ko ksią żę ta i jest tym sa -
mym sło wem, któ re uży te jest w 4 Moj. 7 na okre śle nie dwu na -
stu wo dzów dwu na stu po ko leń]), spo ty ka li się z Mo jże szem
pry wat nie, nie pu blicz nie, sta no wi li typ przy wód ców no wych
stwo rzeń wśród no mi nal ne go lu du Bo że go, zgro ma dza nych
do na sze go Pa na przez bar dziej szcze gó ło we trak to wa nie, co
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su ge ro wa ło, że miał być oma wia ny tyl ko je den ogól ny te mat,
to jest trą bie nie tyl ko w jed ną trą bę. Fak ty do wo dzą, że wła śnie
tak dzia ło się w na szych kon tak tach ja ko rzecz ni ków Pa na z ta -
ki mi przy wód ca mi. Stan ich umy słu wy ma gał wcho dze nia
w szcze gó ły, tak by za spo ko ić ich umy sło we po trze by i trud no -
ści. Po da wa nie szcze gó łów wy klu cza zaj mo wa nie się wie lo ma
te ma ta mi, a ra czej wy ma ga roz bu do wa nych dys ku sji na te mat
pew nych aspek tów tyl ko jed ne go te ma tu – trą bie nie w jed ną
trą bę. Nie któ rzy z nas mie li w cza sie Pa ru zji licz ne spo sob no -
ści oma wia nia szcze gó łów pew nych aspek tów pla nu z ta ki mi
spło dzo ny mi z Du cha przy wód ca mi no mi nal ne go lu du Bo że -
go, i wie dzą, że mu sie li ogra ni czać swo je dys ku sje do szcze gó -
łów, by za jąć się kwe stia mi spra wia ją cy mi im trud ność. 

(8) Te dwa ro dza je zgro ma dzeń słu ży ły ró żnym ce lom.
W przy pad ku no mi nal ne go lu du Bo że go przede wszyst kim za -
wie ra ły one w so bie świad cze nie o Kró le stwie, co skła nia ło nas
do pod kre śla nia ogól nych prawd wy so kie go po wo ła nia i re sty -
tu cji (Mat. 24:14). Mu sie li śmy też prze ko ny wać o grze chu
i o spra wie dli wo ści, jak rów nież o Kró le stwie [są dzie] (Ja na 16:8-
11, NP). Ozna cza ło to gło sze nie o po ku cie oraz stro fo wa nie błę -
dów ko ścio ła no mi nal ne go. Gdy błę dy te wy mie rzo ne by ły
prze ciw ko zba wie niu na po zio mie Bo skim i ludz kim, mu sie li -
śmy mó wić o zwią za nych z tym spra wach. O tym sa mym, choć
mniej wy raź nie, świad czy li ta kże na si dro dzy bra cia Ka pła ni,
któ rzy ży li w Ży dow skim Żni wie oraz w cza sie mię dzy Żni -
wem Ży dow skim a Ewan ge lii. Ta kie zwo ły wa nie ogól nych zgro -
ma dzeń mia ło więc miej sce przez ca ły Wiek Ewan ge lii. Jesz cze
te raz ma ono miej sce w na szej dzia łal no ści w po sta ci pro wa dze -
nia roz mów, pra cy ochot ni czej, strze lec kiej, kol por ter skiej, w po -
sta ci słu żby star szych, ewan ge li stów, pra cow ni ków po śred nich
[by li to bra cia, któ rzy po ze bra niach pu blicz nych zbie ra li ad re -
sy za in te re so wa nych i ofe ro wa li li te ra tu rę – przy pis tł.] i piel -
grzy mów, gdy an ga żu je my się w an ty ty picz ną dru gą bi twę Ge -
de ona, stro fo wa nie Ja na, list Elia sza oraz pra cę po dwój ne go He -
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ral da. Je śli cho dzi o no mi nal ny lud Bo ży, te dzia ła nia w po sta ci
gro ma dze nia ich przed Pa nem mia ły też na ce lu po cią ga nie
tych z nich, któ rzy się nada wa li, do po ku ty i wia ry w ce lu uzy -
ska nia uspra wie dli wie nia; wo bec tak po cią gnię tych po dej mo wa -
no na stęp nie wy sił ki, aby do pro wa dzić ich do po świę ce nia. Ró -
żne ce le to wa rzy szy ły pry wat nym zgro ma dze niom an ty ty picz -
nych ksią żąt. Nie mal za wsze do cho dzi ło do nich przez roz mo -
wę, czy ta nie li te ra tu ry i ko re spon den cję, a szcze gól nie przez te
dwa pierw sze wy mie nio ne spo so by. Jed nym z tych ce lów by ło
po cią gnię cie do praw dy po dat nych na nią, co w nie któ rych
przy pad kach oka zy wa ło się sku tecz ne. In nym ce lem by ło po -
ucze nie – udzie le nie im po mo cy w do cho dze niu do sto sun ko -
wo ja śniej szych po glą dów, któ re oni z ko lei mo gli by prze ka zy -
wać in nym. Na przy kład przed ro kiem 1874 nie mal wszy scy
ksią żę ta z utra cju szy ko ron wie rzy li w po wrót Chry stu sa po Ty -
siąc le ciu. W cza sie żę cia spo ra ich część sta ła się jed nak pre mil -
le na ry sta mi. Jed nak pra wie nikt z nich nie przyj mo wał my śli, że
Ty siąc le cie ma przy nieść ko rzy ści nie wy bra nym zmar łym. Szan -
sa dla nie wy bra nych zmar łych wy da wa ła się im być „nie bez -
piecz ną dok try ną”. Ich ro dzaj mil le na ry zmu jest jed nak lep szy
od post mil le na ry zmu, po nie waż wie lu lu dziom po mo gli umi ło -
wać wtó re przyj ście, choć ci wcze śniej się go oba wia li. Pew nej
licz bie z po śród nich po mo gli ta kże w doj ściu do praw dy na te -
mat Ty siąc le cia. Trze cim ce lem ta kie go pry wat ne go zgro ma -
dza nia do Pa na nie wąt pli wie by ło przy go to wa nie ta kich utra cju -
szy ko ron na otwo rze nie oczu po znisz cze niu ich cie le snych
umy słów. Ostat nim te go ce lem bez wąt pie nia by ło ostrze że nie
tych z nich, któ rzy w co raz więk szym stop niu sta wa li się wro -
ga mi praw dy, przed nie bez pie czeń stwem to wa rzy szą cym ta kie -
mu po stę po wa niu. Nie któ rzy z nich z pew no ścią przy ję li to
ostrze że nie, na to miast in ni – nie chcie li go przy jąć, z fa tal ny mi
te go skut ka mi dla sa mych sie bie.

(9) Jak mo żna za uwa żyć, wer se ty 5-7 wska zu ją, że by ły
dwa ro dza je trą bie nia. Je den z nich po da ny jest w prze cze niu
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[„nie na alarm”, KJV – przy pis tł.], lecz nie jest okre ślo ny.
Ten dru gi okre ślo ny jest ja ko alarm. Trą bie nie na alarm re pre -
zen tu je ogła sza nie kon tro wer syj ne go po sel stwa. Praw dzi -
wość te go stwier dze nia mo żna za uwa żyć we frag men cie, któ -
ry już w krót ko ści wy ja śni li śmy (4 Moj. 31:6). He braj ski rze -
czow nik prze tłu ma czo ny tu taj ja ko alarm to te ru ah, na to miast
he braj ski cza sow nik trą bić na alarm to rua, od któ re go po cho -
dzi te ru ah. He braj ski cza sow nik uży ty tu taj w zna cze niu trą -
bić, lecz nie na alarm, to ta ka. Oprócz wer se tów 3, 4 i 7 do brą
ilu stra cję uży cia te go dru gie go sło wa w kon tra ście do rua
oraz po cho dzą ce go od nie go rze czow ni ka te ru ah znaj du je -
my w Ps. 81:4. Je den z naj lep szych przy kła dów, że te dwa
ostat nie sło wa ozna cza ją trą bie nie na alarm, ja ko typ ogła sza -
nia kon tro wer syj ne go po sel stwa, mo żna zna leźć w wer se cie
9, któ ry wy ja śni my póź niej, gdy do nie go doj dzie my. Ko lej -
ny bar dzo do bry przy kład do wo dzą cy, że te ru ah ozna cza
alarm w zna cze niu kon tro wer sji w ty pie i an ty ty pie mo żna
zna leźć w 4 Moj. 31:6, gdzie po ka za ne są kon tro wer syj ne po -
sel stwa na sze go Pa sto ra wo bec błą dzi cie li no mi nal ne go ko -
ścio ła w cza sie żę cia. Oto nie któ re wer se ty, w któ rych uży ty
jest cza sow nik rua w ty picz nym zna cze niu ogła sza nia kon tro -
wer syj ne go po sel stwa: Joz. 6:10,16,20; Jo ela 2:1; 1 Sam. 4:5.
Na stę pu ją ce wer se ty uży wa ją rze czow ni ka te ru ah w ty picz -
nym zna cze niu ogła sza nia kon tro wer syj ne go po sel stwa: Joz.
6:5,20; 1 Sam. 4:5; Sof. 1:16; 2 Sam. 6:15; Am. 1:14; Jer. 4:19;
49:2. Nie tyl ko te wer se ty do wo dzą, że wła śnie ta ka myśl sta -
no wi pod sta wę woj sko we go uży cia tych słów, lecz po twier -
dza ją to ta kże fak ty an ty ty pu obo zu roz po czy na ją ce go marsz.
Ba da jąc słup ob ło ku i ognia Wie ku Ewan ge lii za uwa ży li śmy,
że mar sze Izra ela mię dzy in ny mi re pre zen tu ją po stęp w wie -
dzy, po nie waż po su wa nie się słu pa do przo du jest ty pem
stop nio we go od sła nia nia praw dy. W ja kich oko licz no ściach
praw da z re gu ły po stę pu je na przód? Jak nasz Pa stor czę sto
pod kre ślał, zwy kle na stę pu je to wśród kon tro wer sji.
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(10) Mo że my po dać kil ka po twier dza ją cych to ilu stra cji. To
w cza sie kon tro wer sji na te mat oku pu, dla na sze go Pa sto ra sta -
ła się ja sna 3 Moj. 16, a wraz z nią nie mal ca ły przy by tek. W cza -
sie tej kon tro wer sji zo sta ła pięk nie wy ja śnio na dok try na oku -
pu. To w cza sie kon tro wer sji do ty czą cych ofiar za grzech, przy -
mie rzy i Po śred ni ka te ma ty te sta ły się nad zwy czaj zro zu mia -
łe. To w cza sie kon tro wer sji nie do wiar stwa ja śniej szym stał się
okup w od nie sie niu do Ada ma i Je zu sa oraz po wszech ne zba -
wie nie spod po tę pie nia Ada mo we go, w prze ci wień stwie
do wiecz ne go po wszech ne go zba wie nia. To w cza sie kon tro -
wer sji wo kół dru gie go ad wen tu zdu mie wa ją co ja sne sta ły się
czas, cel i spo sób dru gie go ad wen tu. To otwie ra nie się praw dy
wśród kon tro wer sji mię dzy in ny mi po ka za ne jest w ty pie przez
na głe uka zy wa nie się nad przy byt kiem chwa ły Pa na (Je go an -
ty ty picz ną chwa łą są Je go mą drość, spra wie dli wość, mi łość
i moc, obec ne w praw dzie; 4 Moj. 11:25; 12:5,10; 14:10; 16:19;
itp.). Jest to ta kże wi docz ne w roz wi ja niu się praw dy epi fa -
nicz nej. To pod czas kon tro wer sji przy po dzia le z ro ku 1917
zro zu mia łe się sta ły ostat nie po krew ne czy ny Elia sza i Eli ze usza.
Wy ja śni ło się w tym cza sie szó ste prze sie wa nie oraz broń ku za -
bi ja niu, a ta kże szem ra nie z przy po wie ści o gro szu. W na szym
rocz nym spra woz da niu pod kre śli li śmy, w ja ki spo sób oko licz -
no ści kon tro wer sji w związ ku z ty pem i an ty ty pem Ru ty do pro -
wa dzi ły do te go, że roz dzia ły 3 i 4 Ru ty sta ły się dla nas ja sne
w za ry sach ogól nych i szcze gó łach, wraz ze szcze gó ła mi roz -
dzia łów 1 i 2, któ rych za ry sy ogól ne by ły dla nas zro zu mia łe już
kil ka lat wcze śniej. W na szym spo rze z J.F.R. zro zu mia łe sta ły
się dla nas licz ne, do tych czas nie ja sne, frag men ty Pi sma Świę -
te go. Mo że my wy mie nić ja ko przy kład głów ne frag men ty
Zach. 11; Mat. 24:48-51 i wie le in nych. Nasz spór z Ada mem Ru -
ther for dem spra wił, że ja sne sta ły się pół noc z przy po wie ści
o dzie się ciu pan nach oraz wie le kwe stii zwią za nych z ty pa mi
pier wiast ków. Ja kże ogrom na jest ilość praw dy epi fa nicz nej,
któ ra sta ła się zro zu mia ła w wy ni ku kon tro wer sji do ty czą cych
Wiel kiej Kom pa nii i Mło do cia nych God nych! Nie przy po mi na -
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my so bie ani jed ne go spo ru, któ re go sta li śmy się uczest ni kiem,
w któ rym na sza po trze ba więk szej ilo ści świa tła nie zo sta ła by
za spo ko jo na przez dal sze po stę pu ją ce świa tło. Ta kie jest do -
świad cze nie lu du Bo że go przez ca ły Wiek. Bóg tak za pla no wał
Bi blię, by rzu ca ła swe po stę pu ją ce świa tło przez słu żbę na sze -
go Pa na, zgod nie z wy mo ga mi oko licz no ści, po trzeb i do świad -
czeń lu du Bo że go.

(11) Trą bie nie na alarm mia ło za tem na ce lu da nie obo zom
sy gna łu do wy mar szu. Pierw szy z ta kich alar mów (w.5) miał
być sy gna łem do wy mar szu dla obo zów po ło żo nych na prze -
dzie przy byt ku – Ju dy, Is sa cha ra i Ze bu lo na. Ten alarm jest ty -
pem gło sze nia kon tro wer syj ne go po sel stwa na te mat Bo skiej
mo cy, zwią za ne go z na uka mi Ko ścio łów: kal wiń skie go, camp -
bel li tów i ad wen ty stów; ma sze ro wa nie przez te obo zy re pre -
zen tu je pro wa dze nie przez te de no mi na cje spo rów na te mat
szcze gól ne go aspek tu mo cy, czę sto ze środ ko wa ne go na ich
sza far skich dok try nach. Przy dru gim alar mie marsz roz po czy -
na ły obo zy po ło żo ne na po łu dnie przy byt ku, czy li Ru be na, Sy -
me ona i Ga da. Ten alarm re pre zen tu je gło sze nie kon tro wer syj -
ne go po sel stwa sku pia ją ce go się na Bo skiej mą dro ści, zwią za -
ne go z na uka mi Ko ścio łów: gre ko ka to lic kie go, rzym sko ka to lic -
kie go i an gli kań skie go; ma sze ro wa nie przez te obo zy re pre -
zen tu je pro wa dze nie przez te de no mi na cje spo rów, zwy kle
na te mat szcze gól nych aspek tów mą dro ści w ich sza far skich
dok try nach. Cho ciaż 4 Moj. 10 nie mó wi wy raź nie o trą bie niu
trze cie go i czwar te go alar mu, po za ogól nym stresz cze niem
pod ko niec wer se tu 6, nie ozna cza to, że alar my ta kie nie mia -
ły miej sca, lecz że ich od no to wa nie nie by ło ko niecz ne, po nie -
waż alar my te by ły oczy wi ste sa me z sie bie. Marsz obo zów
trze cie go i czwar te go za pi sa ny jest w wer se tach 22-27. Na tej
pod sta wie oraz na pod sta wie in nych opi sów pod ró ży Izra ela
wie my więc, że trą bio no na alarm po raz trze ci i czwar ty. Trze -
cie trą bie nie by ło sy gna łem do mar szu dla trze cie go obo zu, po -
ło żo ne go po stro nie za chod niej, czy li Efra ima, Ma nas se sa i Be -
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nia mi na. To trą bie nie by ło ty pem ogła sza nia kon tro wer syj ne -
go po sel stwa zwią za ne go z Bo ską spra wie dli wo ścią, czę sto
na te mat szcze gól nych aspek tów sza far skich dok tryn Ko ścio -
łów: lu te rań skie go, kon gre ga cjo nal ne go i kwa krów; ma sze ro -
wa nie od no śnych ty picz nych po ko leń jest ty pem wcho dze nia
tych de no mi na cji w spo ry w związ ku ze spra wie dli wo ścią, czę -
sto w za kre sie do ty czą cym ich sza far skich dok tryn. Wresz cie,
czwar ty alarm roz po czy nał marsz obo zów po ło żo nych po pół -
noc nej stro nie – Da na, Asze ra i Naf ta lie go. Te trzy po ko le nia są
ty pem Ko ścio łów: bap ty stów, me to dy stów i uni ta rian. Czwar -
ty alarm re pre zen tu je gło sze nie kon tro wer syj ne go po sel stwa,
czę sto zwią za ne go z Bo ską mi ło ścią i do ty czą ce go ich sza far -
skich dok tryn; ma sze ro wa nie przez te trzy po ko le nia jest ty pem
wcho dze nia przez te trzy de no mi na cje w spo ry w obro nie ich
sza far skich dok tryn oraz oba la nia ata ków na nie. Po stęp do ko -
ny wa ny przez tych dwa na ście po ko leń przed sta wia roz wój
tych de no mi na cji w praw dach za war tych w ich sza far skich
dok try nach. Wer se ty 5 i 6 są więc ty pem ich roz wo ju w praw -
dach ich sza far skich dok tryn wśród spo rów.

(12) Wer set 7 po ka zu je kon trast mię dzy roz wo jem po stę -
pu ją cej praw dy wśród spo rów a wzra sta niem w zna jo mo ści
praw dy otrzy ma nej w po przed nich okre sach. Kon trast z wer -
se tu 7 pod kre śla myśl o trą bie niu nie na alarm, lecz o zwy kłym
trą bie niu w ce lu ze bra nia zgro ma dze nia. W ty picz ny spo sób
uczy, jak praw da z re gu ły po win na być przed sta wia na nie wo -
jow ni cze mu no mi nal ne mu lu do wi Bo że mu. Do spo rów po -
win ni śmy się ucie kać wte dy, gdy prze ciw ni cy zwal cza ją praw -
dę błę dem, lecz w zwy kłych oko licz no ściach co dzien ne go ży -
cia kon tro wer syj ne przed sta wia nie praw dy prze szka dza w jej
przy ję ciu. Wzbu dza ono kłó tli wość u słu cha cza i przy czy nia
się do uczy nie nia go prze ciw ni kiem praw dy, a nie jej przy ja -
cie lem. Je śli chce my po zy skać słu cha czy, w mia rę mo żli wo ści
po win ni śmy uni kać spo rów. Je śli chce my od pie rać, wów czas
na le ży się gnąć po spo ry. Po zy tyw ne, nie wo jow ni cze przed sta -
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wie nie praw dy, za zwy czaj jest naj lep szą i naj bar dziej uj mu -
ją cą me to dą jej gło sze nia, tak jak wska zu ją na to stro ny 9 i 10
Przed mo wy do P 1 [stro ny od no szą się do pol skie go wy da nia
te go to mu z ro ku 1986 – przy pis tł.]. Spo ry ma ją swo je miej -
sce w chrze ści jań stwie – słu żą do od pie ra nia ata ków oraz
do ata ko wa nia błę dów w cza sie walk teo lo gicz nych, lecz nie
po win ny być sto so wa ne do po zy ski wa nia dla praw dy. Tu taj
znacz nie lep sza jest nie wo jow ni cza me to da uży ta w P 1. „Wię -
cej much mo żna zła pać na cu kier niż na ocet”. Dla te go w cza -
sie ze brań pu blicz nych lub zbo ro wych oraz w roz mo wach,
gdzie na szym ce lem jest po zy ska nie osób do praw dy, uni kaj -
my trą bie nia na alarm, a uży waj my na szej trą by do bu du ją ce -
go na ucza nia. Na to miast w ta kich ze bra niach pu blicz nych,
zbo ro wych i roz mo wach, jak an ty ty picz na Dru ga Bi twa Ge de -
ona, Stro fo wa nie Ja no we, List Elia sza oraz pro wa dze nie
do bra my czę ści ko zła Aza ze la znaj du ją ce go się w praw dzie
bę dzie my mu sie li trą bić na alarm, po nie waż ich ce lem jest
pro wa dze nie spo rów. Wer se ty 5 i 6 po ka zu ją więc na szą pra -
cę z punk tu wi dze nia kon tro wer sji w nisz cze niu błę du, na to -
miast wer set 7 po ka zu je bu du ją cą stro nę na szej pra cy, w po -
sta ci gło sze nia praw dy.

(13) Wer set 8 po ka zu je czy im przy wi le jem by ło trą bie nie.
Sy no wie Aaro na re pre zen tu ją tu taj oczy wi ście pod ka pła -
nów Wie ku Ewan ge lii. W ka żdym okre sie Ko ścio ła an ty ty -
picz ne trą bie nie za wsze by ło roz po czy na ne przez je go anio -
ła i to, z wy jąt kiem Ko ścio ła efe skie go, przez księ cia da nej
gwiaz dy. Tym jed nym wy jąt kiem jest św. Pa weł, ksią żę Ko -
ścio ła efe skie go. Po nie waż wów czas nie był on jesz cze człon -
kiem Ko ścio ła, św. Piotr otrzy mał przy wi lej roz po czę cia trą -
bie nia, co uczy nił otwie ra jąc drzwi wstę pu do Ko ścio ła dla
wie rzą cych spo śród Ży dów w dniu Pięć dzie siąt ni cy, a dla
wie rzą cych z po gan – nie mal trzy i pół ro ku póź niej. W ka -
żdym in nym przy pad ku ksią żę ka żdej gwiaz dy pro wa dził
po zo sta łych człon ków tej gwiaz dy. Jest to hi sto rycz ną praw -
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dą, o czym mo żna prze ko nać się w przy pad ku Ja na w okre -
sie smyr neń skim, Ariu sza w okre sie per ga meń skim, Klau diu -
sza z Tu ry nu w okre sie tia tyr skim, Mar sy liu sza w okre sie
sar dyj skim, We sse la w okre sie fi la del fij skim oraz Rus sel la
w okre sie la ody cej skim. W pię ciu okre sach Ko ścio ła mię dzy
dwo ma Żni wa mi szcze gól ny po moc nik ka żde go człon ka ka -
żdej gwiaz dy naj wy raź niej wkrót ce po tem roz po czy nał sym -
bo licz ne trą bie nie, wspie ra jąc swe go wio dą ce go to wa rzy sza
(tych sie dem dzie się ciu, ja ko an ty typ sie dem dzie się ciu w Żni -
wie Ży dow skim, dzia ła ło po dwóch), po tem do sym bo licz ne -
go trą bie nia przy łą cza li się po zo sta li wów czas czyn ni Ka pła -
ni, w za le żno ści od du cha, ta len tów i spo sob no ści, ogła sza -
jąc po sel stwo, ja kie by ło wte dy na cza sie dla praw dzi we go
i no mi nal ne go ko ścio ła. 

(14) Zi lu struj my to na przy kła dzie człon ków gwiaz dy Fi -
la del fii. John We ssel za czął ogła szać po sel stwo re for ma cji
w je go czte rech głów nych ele men tach: uspra wie dli wie nia
przez wia rę, Bi blii ja ko je dy ne go źró dła i re gu ły wia ry, ka -
płań stwa wszyst kich po świę co nych oraz wy łącz ne go
zwierzch nic twa Chry stu sa w Ko ście le. Po nim trą bie nie roz -
po czy nał je go to wa rzysz, a na stęp nie po zo sta li. Póź niej po -
wstał ko lej ny czło nek gwiezd ny, Je ro me Sa vo na ro la, lecz nie
ja ko ksią żę. Po nim do ogła sza nia te go po sel stwa do łą czył
je go to wa rzysz, brat za kon ny Do me ni co, po tem in ni człon ko -
wie ka płań stwa, oczy wi ście nie bę dą cy człon ka mi tej gwiaz -
dy. Póź niej swo ją część po sel stwa za czął ogła szać Lu ter ja ko
czło nek tej gwiaz dy, co by ło po now nym pod kre śle niem czte -
rech czę ści po sel stwa We sse la; wkrót ce przy łą czył się do nie -
go Me lanch ton, je go po moc nik („po dwóch”); póź niej przy -
łą cza li się in ni Ka pła ni. W kwe stii uspra wie dli wie nia wy łącz -
nie przez wia rę, Bi blii ja ko wy łącz ne go źró dła i re gu ły wia ry,
wy łącz ne go ka płań stwa po świę co nych oraz wy łącz ne go
zwierzch nic twa Chry stu sa w Ko ście le, po da li oni wie le szcze -
gó łów i w ten spo sób, trą biąc na te mat zba wie nia na po zio mie
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ludz kim i Bo skim, tra fia li do wo dzów z utra cju szy ko ron.
Kie dy kol wiek jed nak wy stę po wa li przed ogó łem opi nii pu -
blicz nej, po da wa li ogól ne za ry sy na te mat uspra wie dli wie nia
przez wia rę (zba wie nia na po zio mie ludz kim) oraz ka płań -
stwa wszyst kich po świę co nych (zba wie nia na po zio mie Bo -
skim). Po dob nie czy ni li na te mat wy łącz ne go źró dła oraz re -
gu ły wia ry i prak ty ki dla lu dzi jak rów nież wy łącz ne go
zwierzch nic twa Je zu sa wo bec Ko ścio ła. Tak jak w przy pad ku
We sse la i Sa vo na ro li, ich głów nych i in nych po moc ni ków, łą -
czy li oni te czte ry dok try ny w pa ry, po da jąc opi nii pu blicz nej
je dy nie za ry sy ogól ne. Nie co póź niej, ja ko część gwiaz dy Fi -
la del fii, po ja wił się Zwin gli, do któ re go nie ba wem przy łą -
czył się je go szcze gól ny po moc nik – Oeco lam pa dius, a na -
stęp nie in ni Ka pła ni, ogła sza ją cy na srebr nej trą bie za ry sy
uspra wie dli wie nia i wy so kie go po wo ła nia za war te w Wie cze -
rzy Pań skiej – w ogól nych za ry sach lu dziom i szcze gó ło wo
(na je den te mat w da nym cza sie) wo dzom z utra cju szy ko ron.
Pod kre śla li też czte ry wy żej wspo mnia ne ogól ne praw dy re -
for ma cji, za le żnie od przy pad ku, przed opi nią pu blicz ną
i przed wo dza mi z utra cju szy ko ron. Przez ca ły Wiek praw -
da lub praw dy, któ re by ły na cza sie, by ły trak to wa ne w ten
sam ogól ny spo sób („bę dzie to wam za usta wę na Wiek w wa -
szych po ko le niach”). Wi dzie li śmy te go świa dec two przez ca -
ły okres Pa ru zji i Epi fa nii i są dzi my, że wy ja śnie nie te go te -
ma tu nie wy ma ga wię cej ilu stra cji.

(15) Wer set 9 do ty czy uży wa nia tych an ty ty picz nych trąb
w cza sie spo rów („gdy wy ru szy cie na woj nę”). Chrze ści ja nin
pro wa dzi wal kę z grze chem, błę dem, sa mo lub stwem i świa to -
wo ścią, któ ry mi prze ciw ko nie mu po słu gu je się sza tan, świat
i cia ło. Chrze ści ja nin mu si to czyć wal kę prze ciw ko tym
wszyst kim czte rem za sa dom w ich wszyst kich prze ja wach
wy ko rzy sty wa nych prze ciw ko nie mu przez sza ta na, świat
i cia ło. W swych wie lo ra kich po sta ciach gnę bią one oczy wi ście
(„wróg, któ ry gnę bi”) no we stwo rze nie, po nie waż for my grze -
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chu są na praw dę licz ne, tak jak licz ne są ró żne ro dza je błę du,
sa mo lub stwa i świa to wo ści. No we stwo rze nie jest uci ska ne
przez ka żdy z tych ro dza jów grze chu, błę du, sa mo lub stwa
i świa to wo ści. No we stwo rze nie mu si więc wal czyć z wszyst -
ki mi ro dza ja mi tych czte rech za sad zła. Po nie waż na si czy tel -
ni cy zna ją ich ro dza je, nie ma po trze by ich tu taj wy mie niać.
Wro go wie ci uci ska ją nas w Ka na anie Wie ku Ewan ge lii
(„w zie mi wa szej”), któ rym jest sfe ra praw dy i jej du cha, z któ -
rej mu si my usu nąć te for my zła. Miesz kań cy Ka na anu, któ -
rych Izra el miał usu nąć, są ty pem ró żnych ro dza jów tych czte -
rech za sad zła. Sfe rą dzia ła nia praw dy i jej du cha są na sze ser -
ca i umy sły. Ta ich część, któ ra znaj du je się pod kon tro lą no -
we go stwo rze nia, od po wia da tej czę ści Ka na anu, któ rą Izra el
ode brał miesz kań com tej zie mi; na to miast część, któ ra nie
znaj du je się pod kon tro lą no we go stwo rze nia, od po wia da tej
czę ści Ka na anu, któ rą po sia da li miesz kań cy zie mi. Jak po da -
je P 5, ser ca i umy sły lu du Pa na są po lem wal ki du cha, no we -
go stwo rze nia. Przez miesz kań ców an ty ty picz ne go Ka na anu
sza tan, świat i cia ło ca ły czas pró bu ją usu nąć z tej an ty ty picz -
nej zie mi jej an ty ty picz nych izra el skich miesz kań ców – ró -
żne for my praw dy, spra wie dli wo ści, mi ło ści, mo cy, nie biań -
skie go spo so bu my śle nia. Ta kie są więc ar mie bio rą ce udział
w tych zma ga niach. Ar mią an ty ty picz nych Izra eli tów do wo -
dzi Je zus, praw da i jej duch. Ta wal ka jest o an ty ty picz ną zie -
mię – czy bę dzie ona w po sia da niu miesz kań ców an ty ty picz -
ne go Ka na anu czy an ty ty picz ne go Izra ela? To za le ży od te go,
kto oka że się zwy cięz cą w tym bo ju.

(16) Jak mo żna za uwa żyć, trą bie nie na alarm by ło dla Izra -
ela gwa ran cją zwy cię stwa od Bo ga (w.9; „na alarm trą bić bę -
dzie cie, a przyj dzie cie na pa mięć przed Pa nem”). Tak by ło
w ty picz nych bi twach Izra ela. Do bry te go przy kład mo żna
zna leźć w woj nie Izra ela z Mi dia ni ta mi (4 Moj. 31), w cza sie
któ rej Pi ne chas trą bił na trą bach, pod czas gdy wo jow ni cy
wal czy li (4 Moj. 31:6), w wy ni ku cze go od nie sio no wspa nia -
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łe zwy cię stwo. 4 Moj. 31 jest ty pem pra cy Żni wa trak to wa nej
ja ko woj na prze ciw ko błę do wi, a Pi ne chas jest w tym roz dzia -
le ty pem na sze go Pa sto ra. Trą bie nie przez Pi ne cha sa na alarm
przed sta wia na sze go Pa sto ra, któ ry przez ca ły czas żę cia gło -
sił kon tro wer syj ne aspek ty praw dy prze ciw ko od no śnym
błę dom. Dzię ki nim an ty ty picz ne 12 000 (wier ni bra cia bio rą -
cy w tym cza sie udział w spo rach) cał ko wi cie i bez strat wła -
snych oba li ło błę dy błą dzi cie li (an ty ty picz nych Mi dia ni tów).
Sto sow ne dzia ła nia na sze go dro gie go Pa sto ra mo gą ta kże
po słu żyć nam za ilu stra cję tych aspek tów te go te ma tu, któ re
do ty czą wal ki z grze chem, sa mo lub stwem i świa to wo ścią.
Gło sił on praw dę na te mat ró żnych ro dza jów grze chu, a ta -
kże ujaw niał zło ce chu ją ce te licz ne ro dza je grze chu. Czy nił
to szcze gól nie w ar ty ku łach na te mat roz wi ja nia cha rak te ru
oraz na te mat oczysz cza nia z wad cia ła i du cha. Du żo oczy -
wi ście pi sał na te mat tych dwóch aspek tów praw dy prze ciw -
ko grze cho wi. Dzię ki przy swa ja niu so bie tych prawd wier ni
bra cia pro wa dzi li do bry bój prze ciw ko grze cho wi w ich człon -
kach, a ta kże po ma ga li in nym bra ciom w ich bo jach prze -
ciw ko grze cho wi. Gło sił też praw dy prze ciw ko ró żnym po sta -
ciom sa mo lub stwa, przy po mo cy któ rych cia ło sta ra ło się uni -
kać ofia ry. Praw dy te do ty czy ły zwłasz cza po świę ce nia, roz -
wo ju ofiar ni czej mi ło ści oraz na dziei zwy cię stwa nad cia łem,
a ta kże utrzy my wa nia ludz kiej wo li w mar twym sta nie oraz
uśmier ca nia ludz kie go cia ła, ja ko bo ju prze ciw ko cia łu. Wier -
ni bra cia, przy swa ja ją cy so bie ta kie praw dy, dzię ki ich si le
wal czy li z wy sił ka mi mar twej wo li, któ ra sta ra ła się odży -
wać, oraz jej wy sił ka mi oszczę dze nia ludz kie mu cia łu cier -
pień ofiar ni czej śmier ci. Gdy praw dy ta kie by ły przed sta wia -
ne i uży wa ne w spo rach, by ły one za tem an ty ty picz nym trą -
bie niem na alarm w wal ce prze ciw ko cia łu. Wresz cie, w bo ju
prze ciw ko świa tu, któ ry wal czył z wier ny mi w ro dzi nie, pań -
stwie, ko ście le no mi nal nym, dzia łal no ści, miej scu pra cy oraz
w zwy kłych kon tak tach spo łecz nych, nasz dro gi Pa stor ogła -



szał praw dy do ty czą ce nie biań skiej ro dzi ny, Kró le stwa, Ko -
ścio ła oraz stu dio wa nia, gło sze nia i prak ty ko wa nia praw dy,
ja ko na szej dzia łal no ści, miej sca pra cy oraz spo łecz no ści
z brać mi, w kon tra ście z ró żno rod no ścią i tym cza so wo ścią
na wet naj lep szych rze czy, ja kie świat mógł dać. W ten spo sób
trą bił na alarm na an ty ty picz nej trą bie w bo ju prze ciw ko
świa tu. Gdy wier ni bra cia przy swa ja li so bie te praw dy dla
wła sne go roz wo ju prze ciw ko świa to wo ści, któ ra ich ata ko wa -
ła, pro wa dzi li woj nę prze ciw ko świa tu.

(17) Jak wi dzi my, Bóg zo bo wią zał się (w.9), że bę dzie pa -
mię tał o Izra elu i w przy pad ku trą bie nia na alarm udzie li mu
zwy cię stwa w je go wal kach. Po dob nie Bóg pa mię ta o an ty ty -
picz nym Izra elu w je go wal kach, je śli zwra ca on uwa gę
na alarm trą bio ny na an ty ty picz nej trą bie. Wy ra że nie prze tłu -
ma czo ne tu taj ja ko „przed Pa nem” rów nie do brze mo że być
od da ne ja ko „w ob li czu [ła sce] Pa na”. Sło wo pa mię tać mo że
być uży wa ne za rów no dla wspo mnie nia przy chyl ne go, jak
i nie przy chyl ne go, lecz sło wa w ob li czu [ła sce] Pa na ozna cza -
ją, że mia ło to być przy chyl ne pa mię ta nie. Dla te go w tym
miej scu wo li my to tłu ma cze nie od prze kła du A.V. W ta kim
ro zu mie niu w wer se cie 9 znaj du je my obiet ni cę zwy cię stwa.
Obiet ni ca ta mo że być bez piecz nie zło żo na, po nie waż du -
cho wy Izra el to czy do bry bój dla Pa na, praw dy i bra ci. Z te -
go po wo du Bóg na tu ral nie przy chyl nie pa trzy na je go wal kę.
W wy ni ku te go udzie la wier nym zwy cię stwa („wy ba wie ni bę -
dzie cie od nie przy ja ciół wa szych”). Czy ni to w od nie sie niu
do grze chu, błę du, sa mo lub stwa i świa to wo ści, w do wol nej
z ka żdej przy bie ra nej przez nie po sta ci. Po twier dze niem te -
go jest fakt, że 144 000 oka zu ją się wię cej niż zwy cięz ca mi. Hi -
sto ria Ko ścio ła wal czą ce go z błę dem peł na jest przy kła dów ta -
kich zwy cięstw. Szcze gól nie wi dzi my to w bi twach z błę dem
w Pa ru zji i Epi fa nii. Pan udzie la zwy cię stwa pro por cjo nal nie
do stop nia ma ni fe sto wa nej wier no ści, a po ra żka w ka żdej bi -
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twie po ja wia się wte dy, gdy wy stę pu je nie wier ność. Tłu ma -
czy to nie któ re po ra żki człon ków Ma lucz kie go Stad ka, np.
kom pro mis Pio tra w An tio chii, opusz cze nie Paw ła i Bar na by
przez Mar ka po po wro cie z Cy pru, kom pro mis Ja ku ba, Paw -
ła itd. w od nie sie niu do słu żby w świą ty ni, w związ ku z czym
Pa weł zo stał poj ma ny itp. Tłu ma czy tak czę ste po ra żki no -
wych stwo rzeń, że pro wa dzą one do utra ty ko ro ny – bra ci
z Wiel kiej Kom pa nii. Ich póź niej sze od po wied nie pod da nie
się alar mom an ty ty picz nej trą by spra wia, że osta tecz nie sta -
ją się zwy cięz ca mi. Te sa me za sa dy wy stę pu ją w do świad cze -
niach Mło do cia nych God nych. W przy pad ku człon ków kla -
sy wtó rej śmier ci oraz cał ko wi cie ob umar łych Mło do cia nych
God nych alar my an ty ty picz nej trą by zo sta ły w po wa żnym
stop niu i przy peł nej sa mo wo li zlek ce wa żo ne w cza sie ich bi -
twy, co skoń czy ło się ka ta stro fą.

(18) Na pod sta wie do tych cza so wych roz wa żań na te mat
dwóch an ty ty picz nych trąb z ła two ścią za uwa ża my, że trą bie -
nie w trą by re pre zen tu je ogła sza nie przez Ka pła nów Sło wa
Bo że go – ka za nie, na ucza nie, opo wia da nie praw dy – na te mat
zba wie nia na po zio mie ludz kim i Bo skim. Zwy kłe trą bie nie
przed sta wia kon struk tyw ne ogła sza nie praw dy, na to miast
trą bie nie na alarm – gło sze nie oba la ją ce i na pra wia ją ce. Gdy
więc śpie wa my pieśń nr 24, „trąb cie w trą bę, trąb cie ra do -
snym uro czy stym dźwię kiem”, za chę ca my się wza jem nie
do gło sze nia Sło wa Bo że go na te mat tych dwóch zba wień.
Sta nie się to jesz cze ja śniej sze, gdy zro zu mie my an ty typ wer -
se tu 10. W ty pie by ły trzy ro dza je oka zji – po za woj ną, mar -
sza mi i zgro ma dze nia mi – gdy w związ ku z ofia ra mi ca ło pal -
ny mi i spo koj ny mi trą by mia ły mieć swój zwy kły dźwięk (nie
na alarm): dni ra do ści, świę ta (dni uro czy ste) i no wie księ ży -
ca. Świę ta są wy mie nio ne w 4 Moj. 28 i 29 oraz w 3 Moj. 23.
No wie księ ży ca na stę po wa ły oczy wi ście co mie siąc, a tyl ko
siód my nów księ ży ca ka żde go ro ku był świę tem (4 Moj. 28:11).
Dnia mi ra do ści był do wol ny okres szcze gól nej na ro do wej ra -
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do ści, ta ki jak prze nie sie nie ar ki (1 Kron. 15:24; 16:6); po świę -
ce nie świą ty ni (2 Kron. 5:12; 7:6); po ło że nie fun da men tów
pod dru gą świą ty nię (Ezdr. 3:10); po świę ce nie mu rów Ne he -
mia sza (Neh. 12:35,41); oraz uro czy ste ob cho dze nie przy wró -
ce nia słu żby w świą ty ni (2 Kron. 29:27). Jak wie my, ofia ry ca -
ło pal ne re pre zen tu ją za ma ni fe sto wa nie przez Bo ga przy ję cia
ofiar za grzech, na to miast ofia ry spo koj ne – na sze ślu by po -
świę ce nia, po dej mo wa ne i wy peł nia ne. W cza sie Wie ku
Ewan ge lii Bóg ma ni fe stu je przy ję cie ofia ry Je zu sa za grzech
przez słu żbę Je zu sa w po sta ci po ucza nia, uspra wie dli wia nia,
uświę ca nia (za rów no czło wie czeń stwa, jak i no we go stwo -
rze nia) oraz wy zwa la nia nas.

(19) Sa bat jest ty pem na sze go od po czyn ku uspra wie dli -
wie nia w wie rze, ja ko bło go sła wieństw Ty siąc le cia po czy ta -
nych nam przez wia rę. Pas cha 14 Ni san re pre zen tu je śmierć
Chry stu sa, przy swa ja nie so bie przez nas jej ko rzy ści w uspra -
wie dli wie niu oraz uczest ni cze nie z Nim w ofie rze za grzech.
Sie dem dni świę ta Pas chy re pre zen tu je ró żne, zwłasz cza ra do -
sne, do świad cze nia chrze ści jań skie go ży cia w cza sie sied miu
okre sów Wie ku Ewan ge lii, przy czym pierw szy i ostat ni dzień
świę te go zgro ma dze nia re pre zen tu ją dwa okre sy żę cia.
Na Wiek Ewan ge lii Pięć dzie siąt ni ca re pre zen tu je nasz przy wi -
lej w Du chu Świę tym (spło dze nie, oży wie nie, roz wój, wzmoc -
nie nie, rów no wa że nie, kry sta li za cję i na ro dze nie). Nów księ -
ży ca siód me go mie sią ca na Wiek Ewan ge lii wy da je się re pre -
zen to wać na sze przy wi le je w od nie sie niu do mi ło ści bez in te -
re sow nej, siód mej ła ski w do da wa niu św. Pio tra (2 Pio tra 1:5-
7) oraz siód mej ła ski w lo gicz nej, lecz nie spi sa nej ko lej no ści
dwu na stu łask po ka za nych w dro go cen nych ka mie niach na -
pier śni ka naj wy ższe go ka pła na oraz w ka mie niach mu rów
No we go Je ru za lem. Dzień po jed na nia na Wiek Ewan ge lii re -
pre zen tu je do świad cze nia ofia ry za grzech Chry stu sa, Gło wy
i Cia ła, a nie ich dzie ło po jed ny wa nia w Ty siąc le ciu. Świę to na -
mio tów (miesz ka nia w kucz kach) na Wiek Ewan ge lii re pre zen -
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tu je ró żnych człon ków an ty ty picz ne go Izra ela, z któ rych ka żdy
miesz ka w swo jej wła snej kla sie, a pierw szy i ostat ni dzień
uro czy ste go zgro ma dze nia przed sta wia ją dwa okre sy żę cia.
Dwa na ście no wiów księ ży ca na Wiek Ewan ge lii wy da je się
re pre zen to wać dwa na ście okre sów po świę co nych do świad -
cze niom zwią za nym z peł nym roz wo jem dwu na stu głów nych
łask; na to miast świę to wa nie tych no wiów wy da je się być ty -
pem od no śnych do świad czeń w peł nym roz wo ju tych dwu na -
stu łask. Dni ra do ści na Wiek Ewan ge lii wy da ją się re pre zen -
to wać na sze wszyst kie do świad cze nia, dzia ła nia, przy wi le je
i osią gnię cia, któ re przy no szą nam ra dość w Pa nu.

(20) Te świę ta, no wie księ ży ca i dni ra do ści re pre zen tu ją
więc ka żdy za rys chrze ści jań skie go ży cia z tym wszyst kim, co
z nie go wy ni ka i co ono obej mu je, w je go wszyst kich za ło że -
niach, pod sta wach, za kre sach, przy wi le jach, bło go sła wień -
stwach, in stru men tach, po mo cach, osią gnię ciach, do świad cze -
niach, ła skach, obo wiąz kach, opatrz no ści, eta pach itd. To wła -
śnie w związ ku z ni mi ca ło pal na ofia ra Je zu sa jest przez Nie go
ofia ro wa na nam ja ko ma ni fe sta cja do wo du, że Bóg przy jął Je go
ofia rę dla na szej ko rzy ści. To ta kże w związ ku z ni mi skła da On
na sze ofia ry spo koj ne, na sze ślu by po dej mo wa ne i wy peł nia ne
wo bec Bo ga, ja ko ofia ry mo żli we do przy ję cia przez Je go za słu -
gę. Trą bie nie w trą by przy oka zji tych dwóch ro dza jów ofiar
w an ty ty picz ne świę ta, no wie księ ży ca i dni ra do ści jest ty pem
gło sze nia po sel stwa praw dy na te mat an ty ty picz nej ofia ry ca ło -
pal nej i spo koj nej, w za sto so wa niu do my śli tych an ty ty picz nych
świąt, no wiów księ ży ca i dni ra do ści. W ten spo sób w dniu an -
ty ty picz ne go sa ba tu, w związ ku ze słu żbą Je zu sa ma ni fe stu ją cą
przy ję cie Je go ofia ry zło żo nej Bo gu oraz na sze go po świę ce nia,
po dej mo wa ne go i wy peł nia ne go, an ty ty picz ni Ka pła ni ogła -
sza ją po sel stwo o uspra wie dli wia ją cej ła sce Bo ga przez za słu gę
Je zu sa, przyj mo wa nej przez wia rę w Bo ską obiet ni cę. W ten
spo sób w dniu an ty ty picz nej Pas chy, w związ ku ze słu że niem
przez Je zu sa sto sow ny mi przy wi le ja mi an ty ty picz nej ofia ry ca -
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ło pal nej i spo koj nej, Ka pła ni po win ni gło sić zwią za ne z tym
praw dy: śmierć Chry stu sa, uspra wie dli wie nie i po świę ce nie
na śmierć. W dniu an ty ty picz nej Pięć dzie siąt ni cy, w związ ku ze
skła da niem przez Je zu sa dwóch wspo mnia nych ofiar, ró żne za -
ry sy Du cha po win ny być gło szo ne przez Ka pła nów ja ko po sel -
stwo praw dy ze Sło wa Bo że go, wła ści we dla da ne go sta nu.

(21) Pod czas an ty ty picz ne go co rocz ne go siód me go no wiu
księ ży ca, w związ ku z ty mi sa my mi dwo ma ofia ra mi, ja ko po -
sel stwo praw dy po win na być gło szo na mi łość bez in te re sow -
na w jej ró żnych za ry sach. W an ty ty picz nym Dniu Po jed na nia,
w związ ku z dwo ma wspo mnia ny mi ofia ra mi, Ka pła ni po -
win ni gło sić po sel stwo po jed na nia przez dwie ofia ry za grzech
oraz słu żbę oczysz czo nej Wiel kiej Kom pa nii. W cza sie an ty ty -
picz ne go świę ta Na mio tów, w związ ku z ty mi sa my mi dwo ma
ofia ra mi, Ka pła ni po win ni gło sić po sel stwo praw dy na te mat
ró żnych klas zwią za nych z pla nem Pa na. W cza sie an ty ty picz -
nych dwu na stu no wiów księ ży ca, w związ ku z ty mi sa my mi
dwo ma ofia ra mi, Ka pła ni po win ni gło sić po sel stwo praw dy
na te mat dwu na stu naj więk szych łask – po jed nym w an ty ty -
picz nym mie sią cu, w da nym okre sie roz wo ju. Na to miast w ka -
żdym cza sie ra do ści, w związ ku z ty mi sa my mi dwo ma ofia ra -
mi, po win ny być gło szo ne sto sow ne praw dy. Czy nie nie tych
rze czy za wsze w związ ku z ty mi dwo ma an ty ty picz ny mi ofia -
ra mi po ka zu je, w ja ki spo sób słu żba Je zu sa oraz na sze po świę -
ce nie, po dej mo wa ne i wy ko ny wa ne, są ak tyw ne przez ca ły
Wiek Ewan ge lii i w ja ki spo sób ka żdo ra zo wo po win ny prze ni -
kać gło sze nie praw dy przez nas. Krót ko mó wiąc, wer set 10
uczy, że ma my gło sić Sło wo Bo że, tyl ko Sło wo, ca łe Sło wo
na cza sie, w czas do god ny i nie do god ny, za le żnie od wa run -
ków ka żdej spo sob no ści. Pły nie z te go na stę pu ją ca lek cja: Gło -
śmy Sło wo! Trąb cie w trą bę, trąb cie ra do snym uro czy stym
dźwię kiem! Śpie waj my pieśń nr 24 i żyj my nią!

(22) Pod ró że dwu na stu po ko leń, opi sa ne w wer se tach 11-
36, ma ją zwią zek z licz ny mi in ny mi wer se ta mi. Wią żą się one
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z tym, co jest stwier dzo ne w wer se tach 2,5-9, któ re po ka zu -
ją, w ja ki spo sób po ko le nia wy ru sza ły w dro gę i na woj nę,
a ta kże w ja ki spo sób w wal kach tych to wa rzy szy li im ka pła -
ni, trą bią cy na alarm. Mię dzy pod ró żo wa niem z wer se tów 11-
28 a ofia ra mi ksią żąt Wie ku Ewan ge lii, opi sa ny mi w 4 Moj.
7:10-88, jest jesz cze bli ższy zwią zek, co mo żna za uwa żyć
na pod sta wie związ ku ka żde go księ cia i je go ofia ry z od po -
wied nim po ko le niem. Je śli tych grup wer se tów nie zro zu -
mie my w ich an ty ty picz nym zna cze niu w od nie sie niu
do pod ró żo wa nia z wer se tów 11-36, nie zro zu mie my an ty ty -
picz nych aspek tów te go pod ró żo wa nia. Przy po mo cy an ty ty -
picz ne go zna cze nia 4 Moj. 10:2,5-9 oraz 7:10-88, ja ko pod sta -
wy dla an ty ty pów z wer se tów 11-36, te ostat nie sta ją się ła twe
do zro zu mie nia. Je śli więc ktoś nie ro zu mie an ty ty pów dwóch
wcze śniej szych grup wer se tów, nie bę dzie w sta nie zro zu -
mieć po praw no ści an ty ty picz nych za sto so wań, któ re przed -
sta wi my dla ty pów z wer se tów 11-28. Po ich zro zu mie niu,
szcze gól nie tych z 4 Moj. 7:10-88, któ re z ko lei sta ją się ja śniej -
sze po an ty ty picz nym zro zu mie niu 4 Moj. 10:1-10, jest się
do brze przy go to wa nym na zro zu mie nie i oce nie nie an ty ty -
picz nych za sto so wań, ja kie zo sta ną przed sta wio ne w tym
roz dzia le. To, na co zwró ci li śmy uwa gę we wza jem nych re -
la cjach tych trzech grup wer se tów, jest zna ko mi tym przy -
kła dem za sa dy, któ rej ilu stra cję tak czę sto wi dzie li śmy w Pa -
ru zji i Epi fa nii. Bi blia ni gdy nie po da je wszyst kie go, cze go
uczy na da ny te mat, w jed nym miej scu, lecz roz rzu ca swe
my śli na po szcze gól ne te ma ty po ró żnych miej scach Pi sma
Świę te go. Bar dzo ja sno jest to stwier dzo ne u Iz. 28:10,13, na -
to miast wer se ty 11 i 12 do wo dzą, że da jąc świa dec two praw -
dzie, lud Pa na bę dzie przy kła dem tej sa mej za sa dy.

(23) Wer set 11 po da je da tę wy ru sze nia spod Sy na ju: dwu -
dzie ste go dnia, dru gie go mie sią ca, dru gie go ro ku po opusz cze -
niu Egip tu. Jak pa mię ta my, nie mi nął jesz cze peł ny mie siąc
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po za koń cze niu ich pierw sze go świę ta Pas chy na pu sty ni, któ -
re do bie gło koń ca dwu dzie ste go pierw sze go dnia, pierw sze go
mie sią ca, w dru gim ro ku po wyj ściu z Egip tu. Po rów na nie
wer se tu 11 z 4 Moj. 9:11 wy da je się do wo dzić, że po le ce nie
prze strze ga nia świę ta Pas chy od 15 do 21 Ni san, ze świę ty mi
zgro ma dze nia mi w pierw szym i siód mym dniu (3 Moj. 23:6-8),
nie zo sta ło da ne tym, któ rzy – nie czy ści w dniu 14 Ni san –
otrzy ma li spo sob ność ob cho dze nia Pas chy czter na ste go dnia,
dru gie go mie sią ca. Gdy by bo wiem zo sta ło da ne, Bóg unie mo -
żli wił by im ob cho dze nie go, po nie waż wy ma gał, by dwu dzie -
ste go pierw sze go by li w pod ró ży. Pierw sza pod róż spod Sy na -
ju, ma ją ca po czą tek dwu dzie ste go dnia, dru gie go mie sią ca,
trwa ła bo wiem do dwu dzie ste go dru gie go dnia te go mie sią ca,
po nie waż by ła to pod róż trzy dnio wa (w.33), co spra wia ło, że
dwu dzie ste go pierw sze go by li w trak cie pod ró ży i co unie -
mo żli wia ło ob cho dze nie w tym dniu świę te go zgro ma dze nia.
Wy da je się to ozna czać, że do dat ko we świę to Pas chy (to od 15-
21 dru gie go mie sią ca) al bo nie jest ty pem wa run ków Ty siąc le -
cia, al bo Bóg po sta no wił nie po ka zy wać ich w ty pie w związ -
ku z pierw szą co rocz ną Pas chą nie czy stych. Praw do po dob nie
ten pierw szy wnio sek jest nie pra wi dło wy, po nie waż wie my, że
w Ty siąc le ciu bę dzie pięć okre sów prze sie wań oraz świę te
zgro ma dze nie w cza sie Ma łe go Okre su. Su ge ru je to myśl, że
pierw szy etap Ty siąc le cia, tj. 100 lat szan sy, za nim umrze kto -
kol wiek z tych w wie ku dzie cię cym (Iz. 65:20), to praw do po -
dob nie świę te zgro ma dze nie ty siąc let nie go pięt na ste go dnia
dru gie go mie sią ca, tak jak Ma ły Okres jest ty siąc let nim świę -
tym zgro ma dze niem dwu dzie ste go pierw sze go dnia dru gie go
mie sią ca. Ro zu mie my, że wy ra że nie „pu sty nia Sy naj” w wer -
se cie 12 re pre zen tu je sfe rę ju da izmu. To z niej, nie sio na przez
an ty ty picz nych Ka pła nów, an ty ty picz na Ar ka (w.33) pro wa -
dzi ła an ty ty picz ny Izra el, co roz po czę ło je go pod ró żo wa nie
przez Wiek Ewan ge lii w Żni wie Ży dow skim. Zau wa żmy, że
w tej kon kret nej pod ró ży to wła śnie ar ka pro wa dzi ła ca łą gru -
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pę. Po nie waż Ke ha ty ci ma sze ro wa li mię dzy dru gim a trze cim
obo zem (w.21), w tym przy pad ku to nie oni nie śli ar kę, co na -
le ża ło do ich zwy cza jo wych obo wiąz ków (4 Moj. 3:31; 4:15),
lecz czy ni li to ka pła ni, a nad ar ką uno sił się słup ob ło ku i ognia
(w.34). Ka pła ni czy ni li to przy pew nych in nych szcze gól nych
oka zjach (Joz. 3:3-17; 4:5-18; 6:4-13; 8:33; 1 Król. 8:1-7). Nie sie -
nie ar ki przez ka pła nów jest ty pem re ali zo wa nia przez Ka -
płań stwo peł ne go pla nu Je ho wy. Ar ka – re pre zen tu ją ca Bo ga,
Je go przy mio ty oraz kla sę Chry stu sa i Jej przy mio ty, funk cje
itd. – jest stresz cze niem peł ne go pla nu Bo ga. Dla te go nie sie nie
ar ki przez ka pła nów przed sta wia re ali zo wa nie przez ich an ty -
ty py Bo skie go pla nu lub Sło wa na cza sie.

(24) Są dzi my, że trzy dni (w.33) pod ró żo wa nia, opi sa ne
w wer se tach 11-36, są ty pem trzech okre sów po 1000 lat,
na któ re roz cią ga się Wiek Ewan ge lii. Wnio sek nasz opie ra my
na fak cie, że Wiek Ewan ge lii za cho dzi na trzy dni trwa ją ce
po 1000 lat, oraz na ko lej nym fak cie, że an ty ty picz na pod róż
od by wa się w cza sie trwa nia trzech dni trwa ją cych po 1000 lat,
tj. od wy ru sze nia przez Ka pła nów w pod róż Wie ku Ewan ge -
lii, co na stę po wa ło po cząw szy od Ży dow skie go Żni wa aż
do cał ko wi te go wy pa cze nia ru chu Mil le ra w sek tę ad wen ty -
stów, tuż po ro ku 1874 (a więc ostat nia część ostat nie go an ty -
ty picz ne go po ko le nia roz po czę ła pod róż do pie ro po ro ku
1874). Pod róż Wie ku Ewan ge lii roz po czę ła się 158 lat po roz -
po czę ciu się pią te go ty siąc let nie go dnia, trwa ła przez ca ły szó -
sty ty siąc let ni dzień i trwa po nad 80 lat w siód mym ty siąc let -
nim dniu. Ten chro no lo gicz ny za rys po zwa la nam umie ścić
pod ró że wszyst kich an ty ty picz nych dwu na stu po ko leń
w okre sie, w któ rym – jak po ka zu ją fak ty – mia ły one swój po -
czą tek. In ny mi sło wy, pierw sza, trzy dnio wa pod róż jest ty pem
an ty ty pów Wie ku Ewan ge lii, obej mu ją cych ca ły Wiek. Nie
jest to praw dą w od nie sie niu do wszyst kich ty pów pod ró żo -
wa nia z 4 Mo jże szo wej, choć jest praw dą w od nie sie niu
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do nie któ rych z nich. Nie któ re po da ją szcze gó ło we ob ra zy, np.
ka żdy z pię ciu ty pów prze sie wa nia z punk tu ob ra zu Wie ku
Ewan ge lii w ty picz ny spo sób od no si się do od po wied nie go
okre su z pię ciu okre sów Ko ścio ła mię dzy Żni wa mi. Hi sto ria
dwu na stu szpie gów w an ty ty pie do ty czy wy łącz nie oby dwu
Żniw, na to miast póź niej sze wę drów ki Izra ela ko lej no od no szą
się do pod ró ży du że go Wie ku Ewan ge lii oraz do pod ró ży
trzech mi nia tur Wie ku Ewan ge lii an ty ty picz ne go Izra ela. Hi -
sto ria z 4 Moj. 31 jest ty pem walk z błę dem w oby dwu Żni -
wach. Mo żna by po dać ta kże in ne ilu stra cje, lecz te już przy -
to czo ne są wy star cza ją ce do przed sta wie nia ró żnych za sto so -
wań ty pów 4 Mo jże szo wej. Oko licz no ści wy ni ka ją ce z fak tu,
o któ rym mó wi my w ni niej szym aka pi cie, po zwa la ją nam
umie ścić ten an ty typ w od po wied nim cza sie. Po twier dze niem
te go jest fakt, że na po cząt ku pod ró ży znad przy byt ku pod -
niósł się ob łok, a nie słup ognia (w.11,34), co do wo dzi, że roz -
po czę ła się ona w jed nym z dni – w jed nym ze Żniw. Po zo sta -
łe wspo mnia ne wy żej fak ty po twier dza ją, że mia ło to miej sce
w Żni wie Ży dow skim. W od nie sie niu do po cząt ku pod ró ży
w ty pie jest to wprost stwier dzo ne w wer se tach 11 i 34. Czas
te go an ty ty pu jest więc oczy wi sty i ma swój po czą tek w Ży -
dow skim Żni wie. Fakt, że ostat nia sek ta ad wen ty stów przy łą -
czy ła się do te go mar szu w an ty ty picz nym trze cim dniu, po -
łą czo ny z fak tem, że ży ją cy wów czas człon ko wie tej i wszyst -
kich po zo sta łych sekt po łą czą się z od po wied ni mi sek ta mi
Epi fa nii przed jej koń cem do wo dzi, że ko niec te go kon kret ne -
go mar szu zo sta nie osią gnię ty pod ko niec Wie ku Ewan ge lii,
gdy bę dzie on wcho dził w wa run ki Ty siąc le cia. 

(25) W wer se cie 12 po da na jest pod róż z jed ne go przy -
stan ku do dru gie go – z Sy na ju (cier ni sty) do pu sty ni Pa ran (ja -
ski nio wy). We dług wer se tu 33 by ła to pod róż trzy dnio wa. W li -
nii pro stej od Ho reb, czy li Sy naj, do pu sty ni Pa ran by ło oko -
ło 88 ki lo me trów, któ re przez w mia rę spraw nych pod ró żni -
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ków mo gły być po ko na ne w trzy dni. Ro zu mie my, że te trzy
dni wy zna cza ją czas po trzeb ny do prze mie rze nia tej od le gło -
ści przez przed nią straż. W opi sie tej pod ró ży nie ma żad nej
wzmian ki o za trzy my wa niu się na noc, co praw do po dob nie
mia ło miej sce, ale nie ma zna cze nia dla an ty ty pu i dla te go
typ to po mi ja. Sło wo Sy naj zna czy cier ni sty, co do brze opi su -
je trud ne, peł ne spo rów do świad cze nia Ko ścio ła wśród Ży -
dów. Sło wo Pa ran zna czy ob fi tu ją cy w li ście lub w ja ski nie. Re -
pre zen tu je ono da ją ce schro nie nie wa run ki Ty siąc le cia. W go -
rą cym kra ju ta kim jak Pa ran ob fi tość li ści lub ja skiń chro ni
przed bez po śred nim go rą cem pu styn ne go słoń ca, co jest ty -
pem ob fi to ści schro nie nia od go rą ca po kus (Mat. 13:5,6,20,21),
ja kie ludz kość znaj dzie w Ty siąc le ciu, trze cim dniu po roz po -
czę ciu pod ró ży Wie ku Ewan ge lii. Za trzy ma nie się ob ło ku
w Pa ran re pre zen tu je roz wój po stę pu ją cej praw dy, aż sta nie
się ona świa tłem na te mat wa run ków Ty siąc le cia. Sło wa z wer -
se tu 13, że sy no wie Izra ela po raz pierw szy wy ru szy li w pod -
róż zgod nie z roz ka zem (do słow nie usta mi) Pa na, wska zu je, że
Pan apro bo wał dzia ła nia dwu na stu de no mi na cji, któ re są an -
ty ty pem roz po czę cia tej pod ró ży przez po ko le nia Izra eli tów.
Sta je się to oczy wi ste, gdy zro zu mie my, cze go ty pem jest roz -
po czę cie tej pod ró ży. Po ko le nia Izra eli tów re pre zen tu ją dwa -
na ście de no mi na cji, roz po czy na ją cych uży wa nie swych sza -
far skich prawd wśród spo rów prze ciw ko błę do wi, grze cho wi,
sa mo lub stwu i świa to wo ści, co czy ni ły przez uży wa nie
w swych sza far skich dok try nach tych ele men tów na uk Bi blii,
któ re do ty czą oba la nia i na pra wia nia (2 Tym. 3:15-17). Czy nie -
nie po stę pu w praw dzie z pew no ścią zgod ne jest ze Sło wem
Pa na (roz ka zem, usta mi). To wła śnie z po wo du tych do brych
dzia łań Ps. 45:10 mó wi o tych dwu na stu de no mi na cjach, cór -
kach kró lew skich, ja ko bę dą cych wśród do stoj nych nie wiast
Pa na, słu żą cych dru hen. Są one na zy wa ne cór ka mi kró lew ski -
mi, po nie waż bez po śred nio lub po śred nio po wsta ły z po łą cze -
nia ko ścio ła z pań stwem. Wy ra że nie „przez Mo jże sza” jest
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ty pem fak tu, że wy ru sze nie tych de no mi na cji w oma wia ną
obec nie an ty ty picz ną pod róż na stą pi ło przez Sy na, choć po -
cho dzi ło od Oj ca (na usta Pa na).

(26) Do brą rze czą bę dzie, je śli w tym miej scu za trzy ma my
się i po da my ko lej ne wy ja śnie nie, nie zbęd ne dla wła ści we go
zro zu mie nia wer se tów 14-28. Na pod sta wie opi su ko lej no ści,
w ja kiej ma sze ro wa ły czte ry obo zy, na su wa się na tu ral ny
wnio sek, że jest przez to po da na chro no lo gicz na ko lej ność
pod ró żo wa nia an ty ty picz nych obo zów. Ro zu mie jąc jed nak
po ko le nia ja ko typ de no mi na cji w spo sób przed sta wio ny
na tych ła mach za uwa ża my, że nie ta ka jest tu taj myśl. Dla
przy kła du, Ju da jest ty pem Ko ścio ła kal wiń skie go, na to miast
Ru ben, Sy me on i Efra im przed sta wia ją ko lej no Ko ściół gre ko -
ka to lic ki, rzym sko ka to lic ki i lu te rań ski. Ko ścio ły gre ko i rzym -
sko ka to lic ki o wie le stu le ci po prze dzi ły jed nak w cza sie Ko ściół
kal wiń ski, a Ko ściół lu te rań ski wy prze dził go o kil ka lat, choć
Ju da – typ Ko ścio ła kal wiń skie go – w ty pie wy ru szył do mar -
szu, za nim uczy ni ły to ty py tych po zo sta łych trzech ko ścio łów.
Za tem chro no lo gicz na ko lej ność roz po czy na nia pod ró ży przez
czte ry ty picz ne obo zy nie wska zu je chro no lo gicz nej ko lej no -
ści an ty ty pów. Jest tak tyl ko w re la cjach mię dzy czte re ma obo -
za mi, na to miast w przy pad ku po ko leń w ra mach ka żde go
obo zu ko lej ność chro no lo gicz na jest ta kże ko lej no ścią an ty ty -
picz nych po ko leń. Uni ta ria nie -uni wer sa li ści (Naf ta li) nie są
żad nym wy jąt kiem od tej re gu ły. Cho ciaż od cień uni ta riań ski
roz wi nął się przed me to dy zmem (Asze rem), rys uni wer sa li -
stycz ny po wstał po me to dy zmie, a an ty ty picz ny Naf ta li po ka -
za ny jest ja ko po ja wia ją cy się ostat ni, po an ty ty picz nym Asze -
rze po to, by po ka zać tę spra wę z punk tu wi dze nia skoń czo ne -
go ob ra zu. Je śli za tem w ko lej no ści chro no lo gicz nej ma sze ro -
wa nia czte rech ty picz nych obo zów nie jest po da na ko lej ność
chro no lo gicz na an ty ty pów, ja ka ko lej ność jest tu taj po da na?
Od po wia da my: lo gicz na ko lej ność mo cy, mą dro ści, spra wie dli -
wo ści i mi ło ści. Za pew ne pa mię ta my uwa gę, że obóz Ju dy,
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obej mu ją cy trzy po ko le nia po wschod niej stro nie przy byt ku,
miał na swym sztan da rze po stać lwa, któ ry – jak wie my – re -
pre zen tu je moc. By ło to za po wie dzią, że cen tral ną my ślą sza -
far skich dok tryn obo zu an ty ty picz ne go Ju dy bę dzie moc.
Sztan dar obo zu Ru be na, obej mu ją ce go trzy po ko le nia po po -
łu dnio wej stro nie przy byt ku, miał na so bie po stać or ła, któ ry
– jak wie my – re pre zen tu je mą drość. By ło to za po wie dzią, że
cen tral ną my ślą sza far skich dok tryn obo zu an ty ty picz ne go
Ru be na bę dzie mą drość. Sztan dar obo zu Efra ima, obej mu ją ce -
go trzy po ko le nia po za chod niej stro nie przy byt ku, miał na so -
bie po stać wo łu, któ ry – jak wie my – re pre zen tu je spra wie dli -
wość (na pod sta wie fak tu, że cie lec zo stał uży ty do przed sta -
wie nia czło wie czeń stwa na sze go Pa na ja ko za dość uczy nie nia
Bo skiej spra wie dli wo ści). By ło to za po wie dzią, że cen tral ną
my ślą sza far skich dok tryn obo zu an ty ty picz ne go Efra ima bę -
dzie spra wie dli wość. Obóz Da na, obej mu ją cy trzy po ko le nia
po pół noc nej stro nie przy byt ku, miał na swym sztan da rze po -
do bi znę ludz kiej twa rzy, któ ra u nor mal ne go czło wie ka ma
wy raz pro mie niu ją cy mi ło ścią i któ ra, jak wie my, re pre zen tu -
je mi łość. By ło to za po wie dzią, że cen tral ną my ślą sza far skich
dok tryn obo zu an ty ty picz ne go Da na bę dzie mi łość.

(27) Gdy uświa do mi my so bie, że sztan da ry tych czte rech
obo zów przed sta wia ły czte ry wiel kie przy mio ty Bo ga, bę dzie -
my mo gli zro zu mieć, w ja ki spo sób ko lej ność pod ró żo wa nia
przez te czte ry obo zy jest ty pem po ję cio wej, lo gicz nej ko lej no -
ści, w od ró żnie niu od ko lej no ści chro no lo gicz nej. Po ka że to
bli ższe spoj rze nie na an ty typ. Ju da re pre zen tu je Ko ściół kal wiń -
ski, któ re go sza far ską dok try ną jest Wie cze rza Pań ska, przed -
sta wia ją ca śmierć Chry stu sa, uspra wie dli wie nie przy swa ja ne
wia rą oraz spo łecz ność wier nych w cier pie niach. Ja ka jest cen -
tral na myśl tej dok try ny? Czyż nie jest nią Chry stus ukrzy żo wa -
ny, moc Bo ża ku uspra wie dli wie niu i uświę ce niu (1 Kor.
1:23,25)? Rze czy wi ście tak jest. Is sa char re pre zen tu je Ko ściół
camp bel li tów, któ re go sza far ska dok try na jest na stę pu ją ca: Bi -

688 Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego



blia ja ko wy zna nie wia ry chrze ści ja ni na jest ośrod kiem jed no -
ści lu du Bo że go. A czym jest Sło wo Bo że, je śli nie mo cą, tak jak
na pi sa no: „Sło wo Bo że jest ży we [ak tyw ne] i sku tecz ne …”
(Żyd. 4:12). Ze bu lon jest ty pem ad wen ty stów, któ rych dok try -
na sza far ska jest na stę pu ją ca: chro no lo gia po ka zu je czas Kró le -
stwa, któ re oba li zło i za pro wa dzi spra wie dli wość. Cen tral ną
my ślą za po wie dzia ne go w cza sie i pod bi ja ją ce go wszyst ko Kró -
le stwa jest jed nak moc (2 Pio tra 1:16). Wi dzi my więc, że moc jest
cen tral ną my ślą sza far skich dok tryn an ty ty picz ne go Obo zu
po an ty ty picz nej wschod niej stro nie Przy byt ku. Roz wa że nie
an ty ty picz ne go Obo zu po an ty ty picz nej po łu dnio wej stro nie
Przy byt ku do wie dzie, że cen tral ną my ślą sza far skich dok tryn
trzech de no mi na cji w tym obo zie jest mą drość. Ru ben jest ty -
pem ko ścio ła gre ko ka to lic kie go, któ re go sza far ska dok try -
na brzmi na stę pu ją co: Chry stus w Swym przed ludz kim, ludz -
kim i po ludz kim sta nie jest szcze gól nym przed sta wi cie lem Bo -
ga, Na rzę dziem Je go wszyst kich pla nów i za mie rzeń. Pod wła -
śnie ty mi wzglę da mi Chry stus jest mą dro ścią Bo ga w re ali zo wa -
niu Bo skich za mie rzeń (1 Kor. 1:23,24; Kol. 2:3). Sy me on jest ty -
pem Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go, któ re go sza far ska dok try -
na jest na stę pu ją ca: je den tyl ko Ko ściół jest skarb ni cą i ad mi ni -
stra to rem praw dy oraz jej du cha. Pod tym wzglę dem Ko ściół
jest wy zna czo nym przez Bo ga opie ku nem i przed sta wi cie lem
praw dy, któ ra jest Bo ską mą dro ścią (1 Kor. 2:6-8). Gad jest ty -
pem Ko ścio ła an gli kań skie go, epi sko pal ne go, któ re go sza far ska
dok try na brzmi na stę pu ją co: w cza sie po by tu w cie le Je zus
i Ko ściół są pod da ni wła dzom świec kim, a nie na od wrót. Czy mże
in nym to jest, jak nie za ry sem ta jem ni cy za kry tej od wie ków
i po ko leń, któ rą jest Chry stus w was, naj pierw ob ja wio ny po to,
by cier pieć od świa ta (Kol. 1:27)? Cen tral ną my ślą trzech sza far -
skich dok tryn te go an ty ty picz ne go Obo zu jest więc ukry ta mą -
drość Bo ga, sku pia ją ca się na Chry stu sie, Gło wie i Cie le.

(28) Efra im jest ty pem Ko ścio ła lu te rań skie go, któ re go sza -
far ską dok try ną jest uspra wie dli wie nie przez wia rę, w czym
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ob ja wia się spra wie dli wość Bo ga w uspra wie dli wie niu wie -
rzą ce go grzesz ni ka (Rzym. 3:20-26). Ma nas ses przed sta wia Ko -
ściół kon gre ga cjo nal ny, któ re go sza far ska dok try na jest na stę -
pu ją ca: wszy scy chrze ści ja nie ja ko bra cia są rów ni przed Bo ską
spra wie dli wo ścią i dla te go ma ją rów ne pra wa w rzą dze niu się
zbo ru. Ta kże i tu taj tkwi idea spra wie dli wo ści – nie tyl ko wo -
bec Bo ga, lecz ta kże czło wie ka, wy ra żo na w zło tej re gu le (Mat.
22:35-40). Be nia min jest ty pem sekt fa na tycz nych, któ re mia ły
swój po czą tek w ru chu kwa krów; wszyst kie one za swą sza far -
ską dok try nę ma ją na stę pu ją cą myśl: praw dzi wa re li gia to naj -
wy ższa mi łość do Bo ga oraz mi łość do bliź nie go jak do sa me -
go sie bie (Mat. 22:35-40). Ta kże i ona sku pia się na spra wie dli -
wo ści. Wi dzi my więc, że cen tral ną my ślą sza far skich dok tryn
an ty ty picz ne go Obo zu po an ty ty picz nej wschod niej stro nie
Przy byt ku jest spra wie dli wość. Dan jest ty pem Ko ścio ła bap -
ty stów, któ re go sza far ska dok try na brzmi na stę pu ją co: tyl ko
praw dzi wie uspra wie dli wie ni i po świę ce ni są praw dzi wym
lu dem Bo żym. Isto tą po świę ce nia jest jed nak mi łość (Kol. 3:14;
1 Kor. 13:1-3; 1 Tym. 1:5). Aszer przed sta wia Ko ściół me to dy -
stów, któ re go sza far ska dok try na jest na stę pu ją ca: Bo ska mi łość
jest ide ałem Bo ga dla Je go lu du (1 Ja na 3:16; 4:7,12,16,21; 5:2,3).
Naf ta li przed sta wia Ko ściół uni ta rian -uni wer sa li stów, któ re go
sza far ska dok try na jest na stę pu ją ca: jest tyl ko je den Bóg, któ -
re go naj wy ższym przy mio tem jest mi łość (Ja na 17:3; 1 Kor.
8:6; 1 Tym. 2:5; 1 Ja na 4:7,8,10,11,16,17). Wi dzi my więc, że
w obo zie an ty ty picz ne go Da na trzy sza far skie dok try ny je go
trzech ko lej nych de no mi na cji za swą cen tral ną myśl ma ją ideę
mi ło ści. Na sza ana li za do wo dzi więc, że chro no lo gicz na ko lej -
ność wy ru sza nia czte rech an ty ty picz nych obo zów nie jest po -
ka za na przez chro no lo gicz ną ko lej ność wy ru sza nia od po wied -
nich obo zów ty picz nych. Do wo dzi ona ra czej, że w ko lej no ści
wy ru sza nia w pod róż przez an ty ty picz ne obo zy po ka za na jest
ko lej ność lo gicz na, po ję cio wa, w ich związ ku z czte re ma wiel -
ki mi przy mio ta mi Bo ga. Na sze roz wa ża nia po twier dza ją jed -
nak, że w ra mach ka żde go obo zu an ty ty picz ne trzy po ko le nia
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wy ru sza ły w ko lej no ści chro no lo gicz nej ty picz nych po ko leń
od po wied nich obo zów ty picz nych. Na pod sta wie po da ne go
wy żej po wo du, czas wy ru sze nia w an ty ty pie kom plet ne go
Naf ta lie go (uni ta rian -uni wer sa li stów) nie jest wy jąt kiem od tej
re gu ły, gdy czas je go pod ró ży po rów na się z cza sem Ko ścio ła
me to dy stów ja ko an ty ty picz ne go Asze ra, któ ry w ty pie ro dzi
się póź niej niż Naf ta li. 

(29) Wer set 14 wy raź nie stwier dza, że ja ko pierw szy wy ru -
szył sztan dar Ju dy. Jest to ty pem fak tu, że w bo ju chrze ści ja ni -
na naj pierw w lo gicz ny spo sób po ja wia się Bo ska moc, prze ja -
wia ją ca się w trzech dok try nach: (1) ukrzy żo wa nej kla sie Chry -
stu sa, re pre zen to wa nej w Wie cze rzy Pań skiej; (2) Bi blii ja ko je -
dy nym wy zna niu wia ry chrze ści ja ni na, ośrod ku chrze ści jań -
skiej jed no ści; oraz (3) chro no lo gii wska zu ją cej na Kró le stwo ja -
ko śro dek oba le nia zła i usta no wie nia do bra. Nie wąt pli wie
Krzyż, Sło wo oraz chro no lo gicz nie za po wie dzia ne Kró le stwo,
dzia ła ją ce w mo cy, w lo gicz ny spo sób po ja wia ją się w chrze ści -
jań stwie ja ko pierw sze. Za rów no w lo gicz nej, jak i chro no lo -
gicz nej ko lej no ści ich roz wo ju te trzy dok try ny na stę pu ją
po so bie w ma ni fe sto wa niu mo cy w chro no lo gicz nej ko lej no -
ści, w ja kiej sta wa ły się sza far ski mi dok try na mi od no śnych
de no mi na cji. Pierw szą z nich jest Chry stus, Gło wa i Cia ło,
ukrzy żo wa ny i po ka za ny w Wie cze rzy Pań skiej. W lo gicz nym
po rząd ku po ja wia się ona ja ko pierw sza ze wszyst kich chrze -
ści jań skich dok tryn, a w ko lej no ści chro no lo gicz nej wła ści wie
sta ła się pierw szą z trzech sza far skich dok tryn an ty ty picz ne go
Obo zu po wschod niej stro nie. Na sze ba da nie ofiar ksią żąt Wie -
ku Ewan ge lii (4 Moj. 7:10-89) oraz trą bie nia przez ka pła nów
na alarm w ce lu roz po czę cia mar szu obo zów (4 Moj. 10:5-8) po -
zwa la nam do strzec związ ki cza so we mię dzy ty mi ofia ra mi,
trą bie niem i pod ró żo wa niem po ko leń. Wy ja śnia jąc te pod ró -
że, w ka żdym przy pad ku bę dzie my wska zy wać na te trzy od -
dziel ne gru py dzia łań, co po zwo li nam zdo być peł ny ob raz an -
ty ty pu, w je go trzech istot nych ele men tach, roz wi ja ją cych się
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w cza sie Wie ku Ewan ge lii. Za czy na my od ty picz ne go i an ty ty -
picz ne go Ju dy. Jak za uwa ży li śmy, po ko le nie Ju dy (wy chwa la -
ny, uwiel bia ny) jest ty pem Ko ścio ła kal wiń skie go, któ ry po -
za kra ja mi an glo ję zycz ny mi zwa ny jest Ko ścio łem re for mo -
wa nym, a w kra jach an glo ję zycz nych – pre zbi te riań skim. To
Zwin gli za czął trą bić na srebr nej trą bie w ro ku 1521, tj. za czął
ogła szać po sel stwo, że Wie cze rza Pań ska re pre zen tu je: (1)
śmierć Je zu sa; (2) wia rę przy swa ja ją cą so bie uspra wie dli wie nie
z za słu gi Je go czło wie czeń stwa oraz ży cia od da ne go na śmierć;
oraz (3) spo łecz ność po świę co nych w cier pie niu (cho ciaż nie
ro zu miał, iż ozna cza to udział Ko ścio ła w ofie rze za grzech).
Ogła sza nie przez nie go te go po sel stwa szyb ko po sta wi ło obok
nie go Oeco lam pa diu sa, ja ko je go spe cjal ne go to wa rzy sza i po -
moc ni ka, oraz in nych, któ rzy przy łą cza li się do nie go w tym
gło sze niu. Wy ni kiem te go był po wszech ny ruch Ma lucz kie go
Stad ka, któ re go prze wod nią my ślą by ła ta dok try na. Przez
wie le lat ruch ten po zo sta wał ru chem Ma lucz kie go Stad ka. 

(30) Wkrót ce po tem, pod przy wódz twem Ja na Kal wi na,
w ro ku 1538 roz po czę ło się jed nak za mie nia nie te go ru chu
w sek tę. Przy łą czy ło się do nie go wie lu in nych zdol nych lu dzi,
ta kich jak Beza, Bul lin ger, Fa rel i Knox, któ rzy po kil ku la tach
za mie ni li ruch Ma lucz kie go Stad ka, roz po czę ty przez Zwin -
glie go, w de no mi na cję zwa ną Ko ścio łem re for mo wa nym lub
pre zbi te riań skim. Szcze gó ły mo żna zna leźć w roz dzia le IV.
Dzia łal ność tych wo dzów z utra cju szy ko ron do pro wa dzi ła
do zgro ma dze nia wo kół nich agre syw nej de no mi na cji, któ ra
po Ko ście le lu te rań skim jest naj więk szą z de no mi na cji pro te -
stanc kich. To wła śnie wte dy – tj. przy roz po czę ciu za mie nie -
nia w sek tę te go ru chu Ma lucz kie go Stad ka, w wy ni ku cze go
wo kół tych wo dzów zgro ma dzi ła się znacz na licz ba sek ciar -
skich zwo len ni ków, przy cią gnię tych ofia ro wa niem przez tych
wo dzów ich an ty ty picz nej cza szy, mi sy i ły żki – roz po czął się
an ty typ pod ró żo wa nia przez dzie ci Ju dy (w.14). Wo dzo wie
z utra cju szy ko ron pro wa dzi li więc przed nią straż an ty ty picz -
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ne go Ju dy. Pod ró żo wa nie Ju dy pod przy wódz twem Na chszo -
na (sub tel ny, wni kli wy), sy na Am mi na da ba (mój lud jest upar ty,
sa mo wol ny), jest ty pem roz po czy na nia przez człon ków Ko -
ścio ła kal wiń skie go, pod kie run kiem wy żej wspo mnia nych
utra cju szy ko ron, wcho dze nia w spo ry na te mat Wie cze rzy
Pań skiej – za rów no z oba la ją ce go, jak i na pra wia ją ce go punk -
tu wi dze nia, a w mniej szym stop niu z punk tu wi dze nia dok -
try nal ne go i etycz ne go. W spo rach bro ni li swej dok try ny
o Wie cze rzy Pań skiej przed ata ka mi rzym sko ka to li ków
z punk tu wi dze nia trans sub stan cja cji, a ta kże przed ata ka mi
lu te ran z punk tu wie dze nia in stru men ta li za cji. Bro ni li też re -
pre zen ta cyj ne go i pa miąt ko we go jej trak to wa nia. W ten spo -
sób nie tyl ko oba la li ata ki obroń ców dwóch wy żej wspo mnia -
nych błę dów, lecz ata ko wa li te błę dy z wi docz nym skut kiem,
ob ja wia jąc ich fał szy wość. Pro wa dząc dzia ła nia obron ne i za -
czep ne prze ciw ko tym dwóm błę dom, do brze uży wa li Bi blii
ja ko przy dat nej do oba la nia błę du (2 Tym. 3:16). Swej dok try -
ny o Wie cze rzy Pań skiej uży wa li też na pra wia ją co (2 Tym.
3:16), by w ten spo sób oczysz czać się od grze chu, do cze go ta
dok try na, ja ko po bu dza ją ca do ana li zo wa nia sa me go sie bie
i usu wa nia sta re go kwa su, bar dzo się nada wa ła. Dok try ny tej
oczy wi ście uży wa li rów nież kon struk tyw nie, tj. do po ma ga -
nia w zro zu mie niu jej ró żnych eta pów (na ucza nia) oraz
do roz wi ja nia od po wied nie go cha rak te ru (wy cho wy wa nia
w spra wie dli wo ści). Ich pod ró żo wa nie jest ty pem tych wszyst -
kich czte rech za ry sów, a szcze gól nie pierw sze go i dru gie go
z wy żej wy mie nio nych. Wy ru sze nie w dro gę na dźwięk alar -
mu przez uzbro jo nych mę żów Ju dy przede wszyst kim re pre -
zen tu je kon tro wer syj ne aspek ty do ty czą ce błę du i grze chu,
na to miast wy ru sze nie w dro gę przez po zo sta łych człon ków
Ju dy re pre zen tu je na ucza nie w od nie sie niu do kon struk tyw -
nych za ry sów, w po sta ci na ucza nia dok tryn i etycz ne go po stę -
po wa nia. Ogól nie mó wiąc, wszy scy oni w swym pod ró żo wa -
niu ob ra zu ją wszyst kie czte ry aspek ty ta kich za sto so wań Sło -
wa Bo że go na te mat Wie cze rzy Pań skiej. W dzia łal no ści tej
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bro ni li Bo ską moc, dzia ła ją cą w oby dwu zba wie niach i sym bo -
li zo wa ną przez trzy za ry sy Wie cze rzy Pań skiej. 

(31) Dru gim po ko le niem obo zu Ju dy był Is sa char (wy na jem,
wy po ży cze nie), któ re go przy wód cą był Ne ta na el (dar Bo ży), syn Su -
ara (ma ły, po kor ny). Wo dzem z Ma lucz kie go Stad ka, któ ry roz po -
czął ruch Ma lucz kie go Stad ka, póź niej za mie nio ny w sek tę w po -
sta ci Ko ścio ła camp bel li tów, był Bar ton Sto ne. W ro ku 1804 w sta -
nach Ten nes see i Ken tuc ky za czął on gło sić dok try nę, że tyl ko Bi -
blia, ja ko wy zna nie wia ry lu du Bo że go, jest ośrod kiem je go jed -
no ści. W ro ku 1809, w po łu dnio wo za chod niej Pen syl wa nii, po -
dob ny ruch roz po czął Tho mas Camp bell, oj ciec Ale xan dra
Camp bel la, w ten spo sób sta jąc się dru gim z dwóch, z któ rych
pierw szym był Bar ton Sto ne, ja ko czło nek gwiezd ny w tej pa rze
[póź niej, z po wo du ma ło kla row ne go po glą du Bar to na Sto -
ne’a na okup, ko lej ność ta zo sta ła za mie nio na i za głów ne go ini -
cja to ra te go ru chu i człon ka gwiezd ne go zo stał uzna ny Tho mas
Camp bell, a Bar ton Sto ne – za je go szcze gól ne go po moc ni ka; z te -
go po wo du w pol skim wy da niu te go to mu na pierw szym miej -
scu z re gu ły po da wa ny jest Tho mas Camp bell – przy pis tł.].
Wkrót ce przy łą czy li się do nich in ni Ka pła ni, a wszy scy trą bi li
na dwóch trą bach zwią za nych z na uką, że Bi blia, ja ko wy łącz ne
wy zna nie wia ry chrze ści ja ni na, jest ośrod kiem jed no ści lu du Bo -
że go. W ten spo sób Ka pła ni ci, pod kie run kiem Tho ma sa Camp -
bel la oraz Bar to na Sto ne’a, roz po czę li oży wio ny ruch Ma lucz kie -
go Stad ka. Nie ba wem do ru chu te go przy łą czył się Ale xan der
Camp bell, któ ry za czął za mie niać go w sek tę. W tej sek ciar skiej
dzia łal no ści przy łą czy li się do nie go Sa mu el Ro gers, John Smith,
Tho mas Al len, Wal ter Scott, Isa ac Er rett itd. W wy ni ku ich wy sił -
ków po wsta ła de no mi na cja camp bel li tów, zwa na ina czej Chrze -
ści ja na mi lub Ucznia mi. Szcze gó ły mo żna zna leźć w roz dzia le IV.
To wła śnie na tym eta pie za mie nia nia te go ru chu w sek tę w swą
pod róż Wie ku Ewan ge lii wy ru szył an ty ty picz ny Is sa char (Ko -
ściół camp bel li tów, przy czym przed nią straż sta no wi li wo dzo -
wie z utra cju szy ko ron). Sy gna łem do roz po czę cia przez wo -
dzów z utra cju szy ko ron ich mar szu, ja ko przed niej stra ży an ty -
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ty picz ne go Is sa cha ra, by ło trą bie nie przez Ka pła nów an ty ty picz -
ne go alar mu na te mat dok try ny, któ ra sta ła się sza far ską dok try -
ną camp bel li tów. Wo dzo wie ci roz po czę li swój marsz, ofia ru jąc
an ty ty picz ną cza szę, mi sę i ły żkę (w.15). Wkrót ce przy łą czy li się
do nich sek ciar scy na śla dow cy, któ rzy nie by li po świę ce ni. Roz -
po czę cie pod ró żo wa nia przez człon ków ty picz ne go Is sa cha ra,
któ rzy nie by li wo dza mi, re pre zen tu je stop nio wy roz wój tych
camp bel li tów, przez spo ry, w zna jo mo ści sza far skiej dok try ny tej
de no mi na cji, dzię ki oba la ją ce mu uży wa niu jej prze ciw ko na -
ukom in nych, jak rów nież do oczysz cza nia sie bie i in nych z sek -
ciar skie go zła, prze ciw ko któ re mu ta sza far ska dok try na by ła
pro te stem. Re pre zen tu je to też kon struk tyw ny po stęp w zna jo -
mo ści tej dok try ny oraz w zgod nych z nią za le tach ser ca. Czy niąc
to, we wła ści wy spo sób uży wa li swej sza far skiej dok try ny ja ko
nie spło dze ni z Du cha. W ten spo sób za chwia li za ufa nie wie lu
do sek ciar skich wy znań i pro pa go wa li ideę praw dzi wej chrze ści -
jań skiej jed no ści, po mi mo sek ciar skie go za prze cza nia jej czy -
nem. Po stę pu jąc w ten spo sób, gło si li moc ja ko przy miot Bo ga,
dzia ła ją cy przez Bi blię w związ ku z jed no ścią lu du Bo że go.

(32) Trze cim po ko le niem w obo zie Ju dy był Ze bu lon (miesz -
ka nie), któ re go księ ciem był Eliab (mój Bóg jest oj cem), syn Che lo -
na (sil ny). To po ko le nie jest ty pem sek ty zwa nej ad wen ty sta mi.
Człon kiem Ma lucz kie go Stad ka, któ ry roz po czął ten ruch, póź -
niej za mie nio ny w sek tę Ko ścio ła ad wen ty stów, był Wil liam Mil -
ler, któ ry w ro ku 1829 za czął gło sić myśl na te mat chro no lo gii ja -
ko do wo du bli sko ści dru gie go ad wen tu Chry stu sa i Kró le stwa
Bo że go, w ce lu usu nię cia zła i usta no wie nia spra wie dli wo ści.
Ta kże i ta dok try na pod kre śla ła ideę Bo skiej mo cy, sku pia jąc ją
na ce lu dru gie go ad wen tu Chry stu sa i Kró le stwie. W ten spo sób
Wil liam Mil ler za czął trą bić na alarm na swej sym bo licz nej trą bie,
co czy nił przez oko ło 20 lat. Ca ły czas pro wa dził spo ry z post mil -
le na ry sta mi, co po twier dza alar mo wy cha rak ter je go trą bie nia,
cho ciaż przy od po wied nich oka zjach oczy wi ście trą bił rów nież
nie na alarm – po da wał kon struk tyw ne na uki dok try nal ne
i etycz ne, zwią za ne z tą dok try ną. Szcze gól nym to wa rzy szem br.
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Mil le ra z Ma lucz kie go Stad ka był br. Wolf; ra zem sta no wi li oni
dwóch po sła nych to wa rzy szy, z któ rych Mil ler był człon kiem
gwiezd nym, a Wolf je go szcze gól nym po moc ni kiem z bra ci, nie -
bę dą cych człon ka mi gwiezd ny mi. In ni Ka pła ni przy łą czy li się
do nich w po sy ła niu po sel stwa na te mat chro no lo gii wy zna cza -
ją cej dru gi ad went Chry stu sa i Kró le stwo, co do pro wa dzi ło
do po wsta nia bar dzo ener gicz ne go ru chu Ma lucz kie go Stad ka.
Nie ba wem jed nak sto wa rzy szy li się z ni mi wo dzo wie z utra cju -
szy ko ron – Jo shua Hi nes, Ja mes i El len Whi te, Uriah Smith, Mi -
les Grant itd. Po roz cza ro wa niu w ro ku 1844 roz po czę li oni za -
mie nia nie te go ru chu w sek tę, co do pro wa dzi ło do po wsta nia Ko -
ścio ła ad wen ty stów. Szcze gó ły mo żna zna leźć w roz dzia le IV. Ci
wo dzo wie z utra cju szy ko ron by li an ty ty picz nym Elia bem. Ich
sek ciar ski na cisk na chro no lo gię, ja ko po ka zu ją cą bli skość dru gie -
go ad wen tu i Kró le stwa, za war ty w ich an ty ty picz nej cza szy,
mi sie i ły żce, w an ty ty pie był po cząt kiem mar szu an ty ty picz ne -
go Ze bu lo na (w.16). W tym sek ciar skim na ci sku pod kre śla li sto -
so wa nie dok try ny, któ ra sta ła się sza far ską na uką Ko ścio ła ad -
wen ty stów w po sta ci cza szy, mi sy i ły żki. Czy niąc to, wy ru szy li
ja ko przed nia straż an ty ty picz ne go Ze bu lo na. Nie spło dzo ne oso -
by, któ re po przy cią gnię ciu przez wo dzów z utra cju szy ko ron
przy łą czy ły się do ich sek ty i roz po czę ły uży wa nie tej sza far -
skiej dok try ny do pro wa dze nia spo rów, na pra wia nia, po da wa -
nia dok tryn i na uk etycz nych, czy niąc po stęp pod ty mi czte ro ma
wzglę da mi, szcze gól nie wśród spo rów, two rzy ły po zo sta łą część
an ty ty picz ne go Ze bu lo na i przez tą dzia łal ność wy ru sza ły
w pod róż an ty ty picz ne go Ze bu lo na. Bro niąc tej dok try ny oba la -
ją co, na pra wia ją co, dok try nal nie i etycz nie, gło si li i bro ni li Bo ską
moc, w jej związ ku z chro no lo gicz nie po ka za nym Kró le stwem.

(33) Wer set 17 po ka zu je, że Ger szo ni ci i Me ra ri ci pod ró żo wa -
li mię dzy obo zem Ju dy a obo zem Ru be na. Nie jest to przy pad ko -
we, lecz za mie rzo ne przez Bo ga. Mo żna to zro zu mieć, gdy z jed -
nej stro ny we źmie my pod uwa gę fakt, że (1) obo zy, mię dzy któ -
ry mi oni pod ró żo wa li, by ły ty pem dzia ła nia Bo skiej mo cy (obóz
Ju dy) oraz Bo skiej mą dro ści (obóz Ru be na), a z dru giej stro ny, że
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(2) pra ca Ger szo ni tów by ła ty pem do pro wa dza nia grzesz ni ków
do uspra wie dli wie nia przez uspra wie dli wio nych z wia ry, a uspra -
wie dli wio nych – do po świę ce nia; że (3) pra ca Me ra ri tów by ła ty -
pem dzie ła re dak to rów, wy daw ców itp. przy go to wu ją cych
do dru ku, dru ku ją cych i roz pro wa dza ją cych Bi blie, ksią żki, cza -
so pi sma i trak ta ty na te mat Bi blii; by ła też ty pem dzia łal no ści kol -
por te rów i uspra wie dli wio nych wła ści cie li księ garń oraz urzęd -
ni ków zaj mu ją cych się li te ra tu rą bi blij ną, po nie waż uspra wie dli -
wie ni skry bo wie i dru ka rze li te ra tu ry re li gij nej są za li cza ni do gro -
na an ty ty picz nych Me ra ri tów. W roz dzia le III wy ka za li śmy bo -
wiem, że wła śnie ta ka by ła dzia łal ność tych dwóch grup uspra -
wie dli wio nych dzia ła czy. Za tem ewan ge li za cyj ne wy sił ki uspra -
wie dli wio nych, za rów no przez sło wo mó wio ne, jak i sto sow ną li -
te ra tu rę, a ta kże wspo ma ga nie ich w tym dzie le przez uspra wie -
dli wio nych wie rzą cych, są an ty ty pem nie sie nia przez Ger szo ni -
tów Lib ni tów swej czę ści przy byt ku. Wy sił ki uspra wie dli wio -
nych wie rzą cych, na kła nia ją ce uspra wie dli wio nych do po świę ce -
nia, są an ty ty pem Ger szo ni tów Szi me itów, nio są cych swą część
przy byt ku. Czy niąc to, re pre zen to wa li oni za ry sy uspra wie dli wie -
nia i po świę ce nia Ewan ge lii. Po nie waż słu że nie przez nich za ry -
som uspra wie dli wie nia zmu sza ło ich do kła dze nia na ci sku
na głów ne, ogól ni ko we na uki do ty czą ce zba wie nia na po zio mie
ludz kim, ze środ ko wa ne go na Je zu sie, z ko niecz no ści kła dli oni na -
cisk na Te go Ukrzy żo wa ne go, moc i mą drość Bo ga (1 Kor. 1:23,24).
Bę dąc ty pem te go fak tu, Ger szo ni ci Lib ni ci pod ró żo wa li w lo gicz -
nym dla sie bie miej scu, mię dzy obo za mi Ju dy i Ru be na. Gdy
Ger szo ni ci Szi me ici kła dli na cisk na po świę ce nie i w ten spo sób
sta ra li się po ma gać uspra wie dli wio nym w po dej mo wa niu po -
świę ce nia, kła dli na cisk na ogól ne za ry sy wy so kie go po wo ła nia
i w ten spo sób peł ni li swo ją ro lę w gło sze niu o ukrzy żo wa nej kla -
sie Chry stu sa ja ko (cze go by li nie świa do mi) Ko ście le, ma ją cym
udział w ukrzy żo wa niu z na szym Pa nem. W ten spo sób przed -
sta wia li ich ja ko bę dą cych wraz z Je zu sem ukrzy żo wa ną kla są
Chry stu sa, mo cą i mą dro ścią Bo ga (1 Kor. 1:23,24). Bę dąc te go ty -
pem, Ger szo ni ci Szi me ici pod ró żo wa li więc w lo gicz nym dla sie -
bie miej scu, mię dzy obo za mi Ju dy i Ru be na.
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(34) Dal sze roz wa ża nia po zwo lą nam ta kże zro zu mieć sto -
sow ność ma sze ro wa nia mię dzy ty mi dwo ma obo za mi przez
Me ra ri tów. An ty ty picz ni Me ra ri ci sta no wi li li te rac kich po śred -
ni ków w na wią zy wa niu li te rac kich kon tak tów an ty ty picz nych
Ger szo ni tów i Ke ha ty tów z lu dem, Le wi ta mi i Ka pła na mi. Nie
uczest ni czy li oczy wi ście w słu żbie Sło wem, wy ko ny wa nej przez
Ger szo ni tów (gło sze niu i na ucza niu sło wem mó wio nym) ani
Ke ha ty tów (wy gła sza niu wy kła dów i na ucza niu sło wem mó -
wio nym). Ich słu żba po le ga ła bar dziej na prze kła da niu na pa pier
i roz po wszech nia niu wśród an ty ty picz ne go Obo zu, Le wi tów
i Ka pła nów te go, co pió ro an ty ty picz nych Ger szo ni tów na pi sa -
ło na te mat po ku ty, wia ry, uspra wie dli wie nia i po świę ce nia,
a pió ro an ty ty picz nych Ke ha ty tów – na te mat ję zy ko wych, eg -
ze ge tycz nych, hi sto rycz nych i sys te ma tycz nych po mo cy do Bi -
blii. Na pod sta wie te go, co w po przed nim aka pi cie po ka za li śmy
od no śnie ma sze ro wa nia Ger szo ni tów dla ty picz nych ce lów
w ich lo gicz nym miej scu mię dzy obo za mi Ju dy i Ru be na wy ni -
ka, że wszyst ko, co an ty ty picz ni Me ra ri ci czy ni li ja ko po moc
dla dzia łań an ty ty picz nych Ger szo ni tów, dru ku jąc i roz po -
wszech nia jąc ich li te rac kie dzie ła, sprzy ja ło spra wom Pa -
na pod ką tem Je go mo cy i mą dro ści. I wszyst ko, co czy ni li dla ko -
rzy ści li te rac kich dzieł an ty ty picz nych Ke ha ty tów, słu żą cych
Bo skiej mą dro ści i mo cy, z ich stro ny by ło oczy wi ście słu że niem
Bo skiej mą dro ści i mo cy. Wi dzi my więc, że za rów no ty picz ni
Ger szo ni ci, jak i Me ra ri ci zo sta li umiesz cze ni w swym lo gicz nym
miej scu z punk tu wi dze nia an ty ty pu, pod ró żu jąc mię dzy obo -
za mi Ju dy i Ru be na. Roz bie ra nie (w.17) przez Ger szo ni tów na -
le żą cych do nich czę ści przy byt ku wy da je się być ty pem przy -
go to waw czych dzia łań, ja kie an ty ty picz ni Ger szo ni ci po dej mo -
wa li dla po stę pu w zna jo mo ści, ła sce i słu żbie, w związ ku z od -
no śną an ty ty picz ną pod ró żą, gdy na przy kład an ty ty picz ni Lib -
ni ci przy go to wy wa li swe ewan ge li za cyj ne kam pa nie, od po -
wied nie ka za nia i pi sma; gdy an ty ty picz ni Szi me ici przy go to wy -
wa li swe kam pa nie, od po wied nie ka za nia i pi sma pro wa dzą ce
uspra wie dli wio nych do po świę ce nia; gdy an ty ty picz ni Me ra ri -
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ci Ma chli ci przy go to wy wa li swe ma te ria ły, pla ny itd. w ce lu re -
da go wa nia Bi blii oraz in nych re li gij nych ksią żek, cza so pism
i trak ta tów; oraz gdy Me ra ri ci Mu szi ci przy go to wy wa li dru ko -
wa nie i roz po wszech nia nie Bi blii oraz in nych re li gij nych ksią żek,
cza so pism i trak ta tów. Nie sie nie przy byt ku przez te dwie gru -
py Le wi tów (w.17) przed sta wia od po wied nią słu żbę an ty ty -
picz nych Ger szo ni tów, po le ga ją cą na pro wa dze niu pra cy sprzy -
ja ją cej uspra wie dli wie niu i po świę ce niu, oraz słu żbę an ty ty -
picz nych Me ra ri tów, po le ga ją cą na re da go wa niu, wy da wa niu
i roz po wszech nia niu Bi blii oraz in nej li te ra tu ry chrze ści jań skiej.
Wy ru sza nie przez Ger szo ni tów i Me ra ri tów (w.17) jest ty pem
roz po czy na nia ta kiej słu żby przez ich an ty ty py; do ko ny wa ny
przez nich po stęp przed sta wia po stęp do ko ny wa ny przez Ger -
szo ni tów i Me ra ri tów, a do tar cie przez nich do Pa ran – do tar cie
Le wi tów Epi fa nii do wa run ków Kró le stwa.

(35) Wer set 18 wpro wa dza pod ró żo wa nie dru gie go obo zu,
Ru be na (oto syn). Jak już wy ka za li śmy, na sztan da rze te go obo -
zu był wy ha fto wa ny orzeł. Do wie dli śmy już, że ten sym bol
przed sta wia Bo ską mą drość. Po ka za li śmy też już, w ja ki spo sób
mą drość jest cen tral ną my ślą sza far skich dok tryn trzech de no -
mi na cji, po ka za nych w ty pie przez trzy po ko le nia w obo zie
po po łu dnio wej stro nie przy byt ku. We dług 4 Moj. 2:2 po -
za sztan da rem ka żde go obo zu, któ ry nie słu żył ja ko znak po ko -
le nia sto ją ce go na cze le od no śne go obo zu, ka żde z dwu na stu
po ko leń mia ło swój znak. To wła śnie tych dwa na ście zna ków
sym bo li zo wa ło dwa na ście po ko leń, tak jak czy ni ło to dwa na ście
dro go cen nych ka mie ni w na pier śni ku naj wy ższe go ka pła na.
Przed sta wia ły one to sa mo, co tych dwa na ście ka mie ni – dwa -
na ście głów nych łask chrze ści jań skie go cha rak te ru, od po wia da -
ją cych dwu na stu dro go cen nym ka mie niom w fun da men tach
mu rów No we go Je ru za lem (Obj. 21:19-21) oraz dwu na stu owo -
com drze wa ży wo ta (Obj. 22:2). Ru ben był więc pierw szym
po ko le niem obo zu po po łu dnio wej stro nie przy byt ku i ja ko ta -
ki – ty pem Ko ścio ła gre ko ka to lic kie go, któ re go sza far ska dok -
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try na jest na stę pu ją ca: Chry stus był szcze gól nym przed sta wi -
cie lem Bo ga w Je go wszyst kich dzie łach twór czych, ob ja wia nia
i opatrz no ścio wych (w Swym przed ludz kim sta nie) oraz w Je -
go wszyst kich dzie łach od ku pie nia (w Swym ludz kim sta nie),
a ja ko ta ki w Je go po ucza niu, uspra wie dli wia niu, uświę ca niu
i wy zwa la niu Ko ścio ła i świa ta, a ta kże w dzie łach urzę du Na -
miest ni ka (w Swej na tu rze po ludz kiej) w ca łym wszech świe cie,
i to na za wsze. Ta ką bo wiem nie wąt pli wie by ła sza far ska dok -
try na ko ścio ła gre ko ka to lic kie go. 

(36) Człon kiem Ma lucz kie go Stad ka, któ ry roz po czął ruch
Ma lucz kie go Stad ka na te mat przed ludz kie go, ludz kie go i po -
ludz kie go urzę du Chry stu sa, był Apo stoł Jan, któ ry przed sta wiał
tę dok try nę w prze ci wień stwie do gno sty cy zmu w wy da niu
Ce ryn ta. We dług Po li kar pa, Jan, któ ry przy pad ko wo spo tkał
Ce ryn ta w jed nej z pu blicz nych łaź ni, szyb ko wy biegł z bu dyn -
ku, na wy pa dek gdy by za wa lił się on na he re ty ka. Św. Jan oma -
wia przed ludz ki, ludz ki i po ludz ki urząd Chry stu sa w swej
Ewan ge lii, Li stach oraz Apo ka lip sie. Pre zen tu je tam my śli, że Lo -
gos, je dy ny spło dzo ny przez Bo ga, za nim stał się czło wie kiem,
był Je go na rzę dziem w stwa rza niu, ob ja wia niu i opatrz no ści; stał
się czło wie kiem, by być na rzę dziem Bo ga w od ku pie niu;
w zmar twych wsta niu po wstał w Bo skiej na tu rze, by wy stę po -
wać ja ko na rzę dzie Bo ga w po ucza niu, uspra wie dli wia niu,
uświę ca niu i wy zwa la niu Ko ścio ła i świa ta oraz w rzą dze niu ja -
ko Na miest nik w ca łym wszech świe cie. Bę dąc Apo sto łem, choć
ta kże człon kiem gwiaz dy Smyr ny, św. Jan nie miał spe cjal ne go
po moc ni ka (nie był jed nym z an ty ty picz nych 70 mię dzy Żni wa -
mi), tak jak po sia da li ich człon ko wie gwiezd ni mię dzy dwo ma
Żni wa mi. Po li karp, któ ry zmarł w 155 lub 166 ro ku, po śmier ci
Ja na przy łą czył się do gło sze nia te go po sel stwa, a ta kże po sel -
stwa o wła ści wej da cie Pas chy, ja ko pierw szy z tych 70 mię dzy
dwo ma Żni wa mi i ja ko czło nek gwiezd ny pierw szych dwóch
z tych 70, przy czym tym dru gim był Po li kra tes z Efe zu. In ni bra -
cia Ka pła ni po dej mo wa li to po sel stwo o urzę dzie Chry stu sa i je
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gło si li. Sy no wie an ty ty picz ne go Aaro na (w.8) zgod nie z ty pem
ogła sza li więc to po sel stwo na swych sym bo licz nych trą bach.
Dzię ki te mu ruch Ma lucz kie go Stad ka roz wi jał się zgod nie z tą
dok try ną. Na stęp nie na sce nie po ja wi li się wo dzo wie z utra cju -
szy ko ron, któ rzy przy po mo cy try ni ta ry zmu oraz dok try ny
o Bo gu -czło wie ku w po ża ło wa nia god ny spo sób wy pa czy li na -
ukę o oso bie przed ludz kie go, ludz kie go i po ludz kie go Chry -
stu sa; trwa li oni jed nak przy na ucza niu o Je go przed ludz kim,
ludz kim i po ludz kim dzie le urzę do wym, po le ga ją cym na urzę -
dzie szcze gól ne go przed sta wi cie la Bo ga w stwa rza niu, ob ja wia -
niu, opatrz no ści, od ku pie niu, po ucza niu, uspra wie dli wie niu,
uświę ce niu, wy zwo le niu i pa no wa niu nad wszech świa tem. Na -
stę pu ją cy wo dzo wie z utra cju szy ko ron za czę li skła dać swe ofia -
ry: Ory ge nes (225 rok), Dio ni zy z Rzy mu (260), Ata na zy (320),
Ba zyl (350), Grze gorz z Na zjan zu (370) oraz Grze gorz z Nys sy
(380). Ich dzia ła nia do pro wa dzi ły do wy pa cze nia ru chu Ma -
lucz kie go Stad ka, roz po czę te go przez Ja na, w sek tę Ko ścio ła
gre ko ka to lic kie go. Ofia ro wa nie przez nich cza szy, mi sy i ły żki
da ło po czą tek pod ró żo wa niu przez an ty ty picz ne go Ru be -
na w je go księ ciu. Po cią gnę li do sie bie wiel kie rze sze człon ków
an ty ty picz ne go Ru be na, któ rzy przy łą cza li się do pod ró żo wa nia
te go an ty ty picz ne go po ko le nia przez wcho dze nie w tak zwa ne
spo ry chry sto lo gicz ne i któ rzy uży wa li sza far skiej dok try ny Ko -
ścio ła gre ko ka to lic kie go w spo sób dok try nal ny, oba la ją cy, na pra -
wia ją cy i etycz ny. W ten spo sób pro wa dzi li agre syw ną i de fen -
syw ną wal kę na rzecz tej na uki, a ta kże sze rzy li ją kon struk tyw -
nie pod wzglę dem dok try nal nym i etycz nym, a przez to roz gła -
sza li ró żne za ry sy Bo skiej mą dro ści. Czy niąc to, ma sze ro wa li
za swo imi przy wód ca mi – an ty ty picz nym Eli su rem (mój Bóg jest
ska łą), sy nem Sze deu ra (sze rzą cy świa tło). Pro wa dzi ło to do pro -
pa go wa nia i bro nie nia przez nich Bo skiej mą dro ści. Szcze gó ły
na ten te mat mo żna zna leźć w roz dzia le V.

(37) Wer set 19 zwra ca na szą uwa gę na pod ró żo wa nie po -
ko le nia Sy me ona (ba dacz, stu dent), któ re by ło dru gim po ko le -
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niem dru gie go obo zu – Ru be na. Księ ciem Sy me ona był Sze lu -
miel (po kój Bo ży), syn Su ri szad da ja (mo ja ska ła jest wszech po tę żna).
Jak wy ka za li śmy w roz dzia le V ro zu mie my, że po ko le nie Sy -
me ona jest ty pem Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go. Tak jak
w przy pad ku wszyst kich in nych an ty ty picz nych po ko leń, wy -
ru sze nie w pod róż przez an ty ty picz ne go Sy me ona zo sta ło po -
prze dzo ne sym bo licz nym trą bie niem przez Ka pła nów
na alarm (w.8). Człon kiem Ma lucz kie go Stad ka, któ ry za czął
ogła szać ten alarm, był Ire ne usz, uczeń Po li kar pa. Po wo dem te -
go trą bie nia był gno sty cyzm, któ ry za rów no w Ko ście le, jak
i po za Ko ścio łem, dą żył do znisz cze nia praw dy i Ko ścio ła przez
uni ce stwie nie ich dro gą sek ciar stwa. Twier dze niu, że ich no wa
dok try na jest na uką Ko ścio ła, prze ciw sta wiał my śli, że praw -
dą mo że być tyl ko to, co by ło po wszech nie wy zna wa ne przez
chrze ści jan od cza sów Apo sto łów, a Ko ścio łem mo gą być tyl -
ko ci, któ rzy wszę dzie wy zna ją tę wia rę, nie ska żo ną od dni
Apo sto łów. Na uka ta, wy po wie dzia na wte dy, tak bli sko cza -
som Apo sto łów, nie wąt pli wie by ła praw dą. Te raz nie mo żna
by jej zgod nie z praw dą gło sić, po nie waż w cza sie dłu gich stu -
le ci praw dzi wa wia ra w du żym stop niu zo sta ła przez wszyst -
kich za gu bio na, a na jej miej sce wszy scy chrze ści ja nie, do cza -
su Żni wa Ewan ge lii, przy ję li bar dzo wie le wy pa czeń. Ten ar -
gu ment, roz strzy ga ją cy praw dę za dni Ire ne usza, te raz był by
więc błę dem. Na pod sta wie tych wa run ków Ire ne usz przed sta -
wił na stę pu ją cą praw dę: je den Ko ściół Bo ga jest tym jed nym
opie ku nem i ad mi ni stra to rem zbaw czej praw dy. Wła śnie to
po sel stwo ogło sił on ja ko alarm. Je go spe cjal nym po moc ni -
kiem zo stał Ter tu lian z Kar ta gi ny w Afry ce, bę dą cy z nim w pa -
rze, któ rej człon kiem gwiezd nym był Ire ne usz. Wo kół nich
zgro ma dzi ło się wie lu Ka pła nów, któ rzy trą bi li na alarm,
przy oka zji two rząc i po bu dza jąc zna czą cy ruch Ma lucz kie go
Stad ka, któ re go ha słem prze wod nim by ło: Jest tyl ko je den Ko -
ściół Bo ga, któ ry jest opie ku nem i ad mi ni stra to rem praw dy.
Nie ba wem bra cia z utra cju szy ko ron wy pa czy li ten ruch w sek -
tę, po cząw szy od ro ku 251 i Cy pria na z Kar ta gi ny w Afry ce,
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ucznia Ter tu lia na. In ny mi głów ny mi orę dow ni ka mi te go sek -
ciar skie go ru chu by ła więk szość ko lej nych pa pie ży w Rzy mie,
po cząw szy od Kor ne liu sza (251) a koń cząc na Grze go rzu Wiel -
kim (590). Naj więk szy mi mię dzy ty mi dwo ma, wy mie nio ny mi
po wy żej, by li: Da ma zy (360), In no cen ty (402) oraz Le on Wiel -
ki (440). W za mie nia niu w sek tę Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go
jesz cze bar dziej wpły wo wi by li jed nak Am bro ży, Au gu styn
i Hie ro nim, któ rzy wraz z Grze go rzem Wiel kim sta no wią czte -
rech rzym sko ka to lic kich oj ców ko ścio ła. Głów ną ro lę wśród
nich w wy pa cza niu ru chu Ma lucz kie go Stad ka od no śnie jed -
ne go Ko ścio ła ja ko opie ku na i ad mi ni stra to ra praw dy ode gra -
li Cy prian i Au gu styn, przy czym ten dru gi więk szą niż ten
pierw szy. Gdy ci wo dzo wie z utra cju szy ko ron ofia ro wa li swą
cza szę, mi sę i ły żkę, by li an ty ty pem Sze lu mie la, sy na Su ri szad -
da ja, wy ru sza ją ce go w pod róż z wer se tu 19. Przy łą cza ła się
do nich sta le ro sną ca licz ba wy znaw ców, ja ko człon ków Ko -
ścio ła rzym sko ka to lic kie go, któ rzy pro wa dząc na ten te mat
spo ry, wzra sta li pod tym wzglę dem w zna jo mo ści, ła sce i słu -
żbie, dys ku tu jąc o tym te ma cie z punk tu wi dze nia dok try nal -
ne go, oba la ją ce go, na pra wia ją ce go i etycz ne go. Czy niąc to,
wno szą swój wkład do pod ró żo wa nia z wer se tu 19. Ten ca ły
sek ciar ski kon glo me rat po peł nił błąd twier dząc, że tym jed nym
praw dzi wym Ko ścio łem jest Ko ściół rzym sko ka to lic ki. Szcze -
gó ły na ten te mat mo żna zna leźć w roz dzia le V. Bro niąc tej na -
uki, an ty ty picz ny Sy me on gło sił i bro nił Bo skiej mą dro ści
w związ ku z tą dok try ną.

(38) Wer set 20 do ty czy udzia łu Ga da w pod ró żo wa niu. By -
ło to trze cie po ko le nie w obo zie Ru be na, któ re go sta no wi sko
znaj do wa ło się po po łu dnio wej stro nie przy byt ku, a je go księ -
ciem był Elia saf, syn Deu ela. Gad zna czy gru pa, Elia saf – mój Bóg
do da je, a Deu el – uzna nie wła dzy. Gad jest ty pem Ko ścio ła epi sko -
pal ne go, an gli kań skie go, a Elia saf – je go wo dzów z utra cju szy
ko ron: Elżbie ty, Par ke ra, Grin da la, Whit gi fta, Ho oke ra, Tay lo ra,
Bar ro wa, Lu ada itd. Człon kiem Ma lucz kie go Stad ka, któ ry roz -
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po czął ruch póź niej wy pa czo ny w Ko ściół epi sko pal ny, był Tho -
mas Cran mer, któ ry oko ło ro ku 1533 w spo rze z pa pie żem trą -
bił na alarm, że Je zus i Ko ściół w cza sie po by tu w cie le w spra -
wach świec kich z Bo skiej wo li by li pod da ni wła dzy świec kiej. Ta
bi blij na za sa da nie da je pań stwu żad nej wła dzy nad kla są Chry -
stu sa w jej du cho wych pra wach, obo wiąz kach i przy wi le jach;
nie da je upo wa żnie nia do rzą dze nia Ko ścio łem ja ko ca ło ścią,
lecz pod da je je go człon ków wła dzom świec kim w spra wach
świec kich. W ru chu tym do Cran me ra wkrót ce przy łą czył się La -
ti mer, je go to wa rzysz i po moc nik, bę dą cy z nim w pa rze, któ rej
człon kiem gwiezd nym był Cran mer. Nie ba wem in ni Ka pła ni za -
czę li przy łą czać się do te go trą bie nia na alarm i roz po czął się prę -
żny ruch Ma lucz kie go Stad ka, czę ścio wo za mie nio ny w sek tę
przez je go wo dzów z Ma lucz kie go Stad ka w wy ni ku błęd ne go
po glą du, że wła dza kró lew ska po win na kie ro wać spra wa mi re -
li gij ny mi, ko ściel ny mi. Gło si li oni bo wiem, że pod zwierzch nic -
twem Bo ga to król jest gło wą Ko ścio ła an gli kań skie go. Po cząt -
ka mi praw dzi wej za mia ny te go ru chu w sek tę kie ro wa ła jed nak
Elżbie ta, Ce cyl i Par ker, w ich od no śnych agi ta cjach i dzia ła -
niach. Póź niej do tych sek ciar skich dzia łań przy łą cza li się in ni
wo dzo wie z utra cju szy ko ron. Ofia ru jąc swą cza szę, mi sę i ły żkę,
wszy scy oni roz po czy na li pod róż ja ko an ty typ roz po czę cia mar -
szu przez Elia sa fa, sy na Deu ela (w.20). Szcze gó ły na ten te mat
mo żna zna leźć w roz dzia le V. Przy łą czy ło się do nich du że gro -
no zwo len ni ków ze bra nych w Ko ściół epi sko pal ny, ja ko je go
człon ko wie. Gdy w sek ciar ski spo sób wcho dzi li oni w od no śne
spo ry, by li an ty ty pem wy ru sza nia w pod róż przez po ko le nie
Ga da, jak po da je to wer set 20. Po stęp po ko le nia Ga da w tej
pod ró ży przed sta wia ich roz wój w zna jo mo ści, ła sce i słu żbie
przez de fen syw ne i za czep ne spo ry na te mat sza far skiej dok try -
ny Ko ścio ła epi sko pal ne go, tj. że w spra wach świec kich Je zus
i Ko ściół ja ko jed nost ki są pod da ne rzą dzą cym. Uży wa jąc tej
dok try ny na pra wia ją co i etycz nie, kon ty nu owa li wzra sta nie
w zna jo mo ści, ła sce i słu żbie, zgod nie z ich sza far ską dok try ną.
Czy niąc to, gło si li i bro ni li Bo ską mą drość, któ ra pod da ła Je zu -
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sa i Ko ściół ja ko jed nost ki usta no wio nym wła dzom, po nie waż
w ten spo sób Bo ska mą drość ob ja wi ła się w roz wi ja niu kla sy
Chry stu sa wśród cier pień, któ re w znacz nym stop niu sta wa ły się
jej udzia łem w wy ni ku cier pień do zna wa nych ze stro ny pań -
stwa w po sta ci prze śla do wań itp. Po wy ższe roz wa ża nia na te -
mat trzech po ko leń po po łu dnio wej stro nie przy byt ku (Ru be na,
Sy me ona i Ga da) do wo dzą, w ja ki spo sób zwią za ne z tym sza -
far skie dok try ny sku pia ją się na kla sie Chry stu sa, ja ko wi docz -
nym wy ra zie Bo skiej mą dro ści, dzia ła ją cej w Je go pla nie.

(39) Kon ty nu ując ba da nie 4 Moj. 10:11-36, do brą rze czą bę -
dzie pa mię tać, że trzy dni opi sa ne go tam mar szu są ty pem
po stę pu praw dzi we go i no mi nal ne go ko ścio ła w cza sie Wie ku
Ewan ge lii, po cząw szy od opusz cze nia ju da izmu aż do Kró le -
stwa. Marsz ten był pro wa dzo ny przez an ty ty picz nych Ka -
pła nów, nio są cych an ty ty picz ną Ar kę (w.33). Z lo gicz ne go (nie
chro no lo gicz ne go) punk tu wi dze nia na stęp ny mi, ja cy się przy -
łą czy li, by li wo dzo wie z utra cju szy ko ron an ty ty picz ne go Ju -
dy, a na stęp nie wy znaw cy na le żą cy do an ty ty picz ne go Ju dy.
Po nich z ko lei na de szli wo dzo wie z utra cju szy ko ron an ty ty -
picz ne go Is sa cha ra, a na stęp nie ich zwo len ni cy. Póź niej po ja -
wi li się wo dzo wie z utra cju szy ko ron an ty ty picz ne go Ze bu lo -
na, po któ rych z ko lei przy szli ich zwo len ni cy itd., itp., w mia -
rę jak po szcze gól ne obo zy ko lej no przy łą cza ły się do an ty ty -
picz ne go mar szu, w swej lo gicz nej ko lej no ści i po dzia łach.
W ka żdym przy pad ku po czą tek mar szu da ne go obo zu ogła -
sza ny był trą bie niem na alarm przez an ty ty picz nych Ka pła nów
(w.5,6). Z chro no lo gicz ne go punk tu wi dze nia wie my, że ka żde
an ty ty picz ne po ko le nie ru sza ło po roz po czę ciu się od no śne go
ru chu ka płań skie go, po nie waż ru sza ło w swych wo dzach
z utra cju szy ko ron z chwi lą roz po czy na nia przez nich ofia ro -
wa nia an ty ty picz nej cza szy, mi sy i ły żki. Na stęp nie w ka żdym
przy pad ku w an ty ty picz ną pod róż uda wa ła się od po wied nia
de no mi na cja. Za tem marsz z 4 Moj. 10:11-36 jest bar dzo zna -
mien nym ty pem, któ re go roz wa że nie po win no być za rów no
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po ucza ją ce, jak i wzmac nia ją ce. W an ty ty pie znaj du je my się te -
raz pra wie pod ko niec mar szu Wie ku Ewan ge lii. Wkrót ce ostat -
ni Ka pła ni sku tecz nie do nio są an ty ty picz ną Ar kę do miej sca
od po czyn ku (w.33), ja kie znaj dzie ona dla Ka pła nów, Le wi tów
i lu du. Ko niec Epi fa nii za koń czy ro lę Ka pła nów w tej pod ró -
ży; wkrót ce po tem swą pod róż za koń czą Le wi ci z Wiel kiej
Kom pa nii i Mło do cia nych God nych; nie co póź niej to sa mo
uczy ni dwa na ście an ty ty picz nych po ko leń. Zau wa żmy, że
Wie ko wi Ewan ge lii pod je go ko niec to wa rzy szy mi nia tu ra
Wie ku Ewan ge lii. Z te go po wo du ob raz po ko leń z Wie ku
Ewan ge lii zo sta je prze nie sio ny do ma łych po ko leń Wie ku
Ewan ge lii, po nie waż te du że po ko le nia prze mi ną w cza sie ar -
ma ge do nu, a ich miej sca w ob ra zie, aż do ob ra zu skoń czo ne -
go, bę dą zaj mo wa ne przez ma łe po ko le nia z mi nia tu ry Wie ku
Ewan ge lii. Przej ście du żych po ko leń w te ma łe nie jest po ka -
za ne w tym ty pie, być mo że dla te go, że ci, któ rzy prze trwa ją
z tych du żych po ko leń, w okre sie przej ścio wym sta ną się po -
ko le nia mi ma ły mi. Na le ży o tym pa mię tać, by zhar mo ni zo -
wać z ob ra zem fak ty, któ re bę dą mia ły swe wy peł nie nie po -
cząw szy od ar ma ge do nu.

(40) W aka pi cie (38) za koń czy li śmy roz wa ża nie te go frag -
men tu do wer se tu 20. Wer set 21 opi su je udział Ke ha ty tów
w tym mar szu. Jak mo żna za uwa żyć, ma sze ro wa li oni w środ -
ku or sza ku – sześć po ko leń ma sze ro wa ło przed ni mi i sześć po -
ko leń za ni mi. Uj mu jąc to ina czej, dwa obo zy ma sze ro wa ły
przed ni mi i dwa za ni mi. To usy tu owa nie wca le nie by ło przy -
pad ko we, lecz spe cjal nie za mie rzo ne. Sta nie się to ja śniej sze
po zro zu mie niu na stę pu ją cych fak tów: Słu żba Ke ha ty tów po -
le ga ła na no sze niu przy kry tych sprzę tów i na czyń świą ty ni, co
da wa ło im naj święt szą ze słu żb, ja ką mo gli wy ko ny wać Le wi -
ci. By udzie lać za mie rzo nej po mo cy ka pła nom, przy wód com
po ko leń, in nym Le wi tom i lu do wi, wła ści wym by ło, by zaj mo -
wa li miej sce w środ ku or sza ku. Przy by tek mu siał być też go -
to wy do umiesz cze nia w nim sprzę tów i na czyń, za nim Ke ha -
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ty ci przy by li do no wo po sta wio ne go przy byt ku („za nim oni
na dej dą” – w.21). Zmu sza ło ich to do ma sze ro wa nia od dziel -
nie i póź niej niż Me ra ri ci i Ger szo ni ci, do któ rych na le ża ło sta -
wia nie przy byt ku i dzie dziń ca, jak wska zu je na to opis
(w.17,21). Był więc po wód ko lej no ści ma sze ro wa nia przez Ke -
ha ty tów z punk tu wi dze nia Le wi tów. Był ta kże ku te mu po -
wód z punk tu wi dze nia ka pła nów, któ rzy by li głów ny mi przy -
wód ca mi ca łe go zgro ma dze nia, co by ło po ka za ne przez ich
marsz w tej pod ró ży przed zgro ma dze niem. Dru go rzęd ny mi
przy wód ca mi by li wo dzo wie po ko leń, któ rzy ma sze ro wa li
na prze dzie swo je go po ko le nia; trze cio rzęd ni przy wód cy gru -
po wi – Ke ha ty ci – mu sie li być tak umiesz cze ni w sto sun ku
do or sza ku, by po ka zać ich trze cio rzęd ne sta no wi sko; dla te go
wy bra no w tym ce lu śro dek zgro ma dze nia. Ta kże ich związ ki
z Izra eli ta mi ja ko ta ki mi wy ma ga ły, by zo sta li oni umiesz cze -
ni do kład nie w ich środ ku, po nie waż no si li naj bar dziej świę te
rze czy świą ty ni, od któ rych lud otrzy my wał naj więk sze do bro.
Ty picz ni Ke ha ty ci zo sta li więc wła ści wie ulo ko wa ni w mar szu
te go or sza ku.

(41) Gdy spoj rzy my na an ty typ, usy tu owa nie an ty ty picz -
nych Ke ha ty tów znaj du je się w lo gicz nym miej scu, po nie waż
ich pra ca jest naj bar dziej od po wie dzial ną ze wszyst kich Le wi -
tów. Jak pa mię ta my, za da niem an ty ty picz nych Ke ha ty tów by -
ło do star cza nie na uko wych wy kła dów i ksią żek na te ma ty re -
li gij ne, ję zy ko we, in ter pre ta cyj ne, hi sto rycz ne i sys te ma tycz ne.
Za pew nia ją więc oni ma te ria ły po moc ne w bu do wa niu kla sy
Chry stu sa ja ko an ty ty picz ne go Mie dzia ne go i Zło te go Oł ta rza,
ja ko an ty ty picz ne go Świecz ni ka i Sto łu oraz ja ko czę ści an ty ty -
picz nej Ar ki, a ta kże Bo skich przy mio tów ja ko po zo sta łej jej czę -
ści, co do ty czy ta kże pro pa go wa nia Bi blii, ja ko an ty ty picz nej
Umy wal ni. Po nad to, ta kie ję zy ko we, in ter pre ta cyj ne, hi sto -
rycz ne i sys te ma tycz ne po mo ce są pod trzy my wa niem dla ko -
rzy ści Ka pła nów an ty ty picz nych na czyń ja ko dok tryn, oba la nia,
na pra wia nia i wy cho wy wa nia w spra wie dli wo ści. Czy niąc to,
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po ma ga ją nie tyl ko Ka pła nom, lecz ta kże wo dzom z utra cju szy
ko ron, swym bra ciom Le wi tom oraz an ty ty picz ne mu Obo zo wi.
Za tem umiesz cze nie ty picz nych Ke ha ty tów w środ ku obo zu
przed sta wia, że mie li oni słu żyć wszyst kim, któ rzy w an ty ty -
picz nym mar szu w lo gicz ny spo sób pod ró żo wa li przed ni mi
i za ni mi. W roz dzia le II opi sa li śmy dzia łal ność Ke ha ty tów Wie -
ku Ewan ge lii. To wła śnie w trak cie pro wa dze nia przed sta wio -
nej tam dzia łal no ści wy ko ny wa li oni pra cę po ka za ną przez
marsz Ke ha ty tów, opi sa ny w wer se cie 21. Pra ca Ger szo ni tów,
po le ga ją ca na wzno sze niu przy byt ku przed przy by ciem Ke -
ha ty tów z przy kry ty mi świę ty mi sprzę ta mi i na czy nia mi, jest ty -
pem fak tu, że dzia łal ność an ty ty picz nych Ger szo ni tów – pro -
wa dze nie do uspra wie dli wie nia i po świę ce nia – lo gicz nie po -
prze dza na uko wą dzia łal ność an ty ty picz nych Ke ha ty tów, któ -
rzy po ma ga li tak uspra wie dli wio nym, jak i po świę co nym. Pra -
ca Me ra ri tów po le ga ją ca na wzno sze niu przy byt ku przed przy -
by ciem Ke ha ty tów z przy kry ty mi świę ty mi sprzę ta mi i na czy -
nia mi przed sta wia to, że (1) wy daw cy i re dak to rzy pism Ger szo -
ni tów na te mat uspra wie dli wie nia i uświę ce nia współ pra cu ją
z an ty ty picz ny mi Ger szo ni ta mi w do pro wa dza niu lu dzi
do uspra wie dli wie nia i po świę ce nia; oraz że (2) dzię ki uprzed -
niej pra cy an ty ty picz nych Me ra ri tów w po sta ci re da go wa nia,
dru ko wa nia oraz wy da wa nia Bi blii oraz in nych re li gij nych ksią -
żek, cza so pism i trak ta tów wie dza Ke ha ty tów otrzy ma po moc
do dal sze go roz wo ju, udzie la ną ust nie lub dru kiem, w za le żno -
ści od przy pad ku.

(42) Na przy kład wcze śniej opu bli ko wa ne he braj skie i grec -
kie re cen zje Bi blii do star czy ły póź niej szym an ty ty picz nym Ke -
ha ty tom Am ra mi tom z li nii Ger szo ma po mo cy, któ re po zwo li -
ły im wy dać jesz cze lep sze re cen zje. I tak, grec ki te sta ment
Gries ba cha, któ re go tekst zo stał uży ty do Dia glot ta, po mógł
Lach man no wi przy go to wać wła sną grec ką re cen zję. Ta z ko lei
po mo gła Ti schen dor fo wi w do ko na niu wie lu po pra wek w re -
cen zji Lach man na. Na to miast We st cott i Hort dzię ki Ti schen dor -
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fo wi mo gli pójść jesz cze da lej, a Pa nin – dzię ki po mo cy do star -
czo nej przez re cen zję We st cot ta i Hor ta i uży wa jąc jej ja ko pod -
sta wy swej pra cy – był w sta nie wy dać od daw na obie ca ny Licz -
bo wa ny grec ki Te sta ment, któ ry w zmia nach nie opar tych na sto -
so wa nym przez nie go licz bo wa niu są sied nim po wi nien dać
nam po praw ne brzmie nie No we go Te sta men tu w ję zy ku grec -
kim. Nie wie my, w ja kim stop niu je go po praw ki opie ra ją się
na licz bo wa niu są sied nim, któ re Bóg umie ścił w Bi blii ja ko
ostrze że nie przed błę da mi, któ re nie któ rzy mo gli by uwa żać
za praw dę. Bę dzie my mu sie li więc po cze kać, aż wy da on swój
ob szer ny Wstęp do licz bo wa ne go grec kie go Te sta men tu, gdzie – jak
ro zu mie my – za mie rza on po ka zać pro ces, przy po mo cy któ re -
go ka żda wer sja opra co wa nia We st cot ta i Hor ta zo sta ła po pra -
wio na lub uza sad nio na. Uży wa jąc licz bo wa nia są sied nie go [zna -
cze nie wy ra że nia „licz bo wa nie są sied nie” mo żna zna leźć w E 12,
str.632 – przy pis tł.] ja ko do wo du da nej wer sji, pan Pa nin nie -
wła ści wie po sta wił prze ci nek w Łuk. 23:43. Wi dzi my więc, że ka -
żdy na stęp ny au tor opra co wań kry tycz nych opie rał się na swym
po przed ni ku. To sa mo uwi dacz nia się w pra cy ko lej nych Ke ha -
ty tów pra cu ją cych nad grec kim i he braj skim tek stem ja ko lek sy -
ko gra fo wie, gra ma ty cy, tłu ma cze, au to rzy kon kor dan cji i wstę -
pów, eg ze ge ci, har mo ne ty cy, hi sto ry cy, bio gra fo wie, ar che olo -
dzy, chro no lo dzy, geo gra fo wie, do gma ty cy, apo lo ge ci i ety cy.
In ny mi sło wy, gdy ka płań ska praw da roz wi ja ła się, ka żda ko lej -
na gru pa z tych sied miu anio łów do ko ny wa ła po stę pu na pod -
ło żu po ło żo nym przez po przed ni ka. Po dob nie, udzie la jąc ksią -
żę tom z utra cju szy ko ron, swym bra ciom Le wi tom i an ty ty picz -
ne mu Obo zo wi po mo cy zwią za nej z ta ką po stę pu ją cą praw dą,
an ty ty picz ni Ke ha ty ci do ko ny wa li po stę pu dzię ki swym po -
przed ni kom. By po ka zać w ty pie, że an ty ty picz ni Me ra ri ci mie -
li czy nić przy go to wa nia do ta kiej pra cy przez wcze śniej sze re -
da go wa nie, dru ko wa nie i roz po wszech nia nie dzieł swych po -
przed ni ków, ty picz ni Me ra ri ci wzno si li swe czę ści przy byt ku
przed przy by ciem Ke ha ty tów.
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(43) Je śli cho dzi o an ty ty picz nych Ka pła nów, lo gicz ne usy -
tu owa nie an ty ty picz nych Ke ha ty tów by ło ta kie, że mo gli oni
udzie lać im po mo cy. Jest to po ka za ne w ty pie przez umiesz cze -
nie Ke ha ty tów w środ ku or sza ku, z do stę pem do przo du i do ty -
łu. Dzię ki te mu an ty ty picz ne mu usy tu owa niu ofe ro wa li oni Ka -
pła nom ró żne po mo ce, ja kie by ły dla nich do stęp ne dzię ki wy -
żej wspo mnia nym dzia ła niom an ty ty picz nych Ke ha ty tów.
W ten spo sób no si li oni dla Ka pła nów na kry te an ty ty picz ne
sprzę ty i na czy nia. W po dob ny spo sób słu ży li wo dzom z utra -
cju szy ko ron, któ rzy do ro ku 1917, z in ne go punk tu wi dze nia,
by li trak to wa ni przez Bo ga ja ko Ka pła ni, po nie waż do ro ku
1917 nie by ło Wiel kiej Kom pa nii, cho ciaż utra cju sze ko ron by li
obec ni przez ca ły Wiek, od cza su tuż po Pięć dzie siąt ni cy. Ogól -
nie mó wiąc, po mo ce udzie la ne przez an ty ty picz nych Ke ha ty -
tów an ty ty picz nym Izra eli tom, ja ko ró żnym od Ka pła nów i Le -
wi tów, nie mia ły oczy wi ście głę bo kie go cha rak te ru na uko we go.
Na le ża ły one ra czej do gro na tych po pu lar nych, uprosz czo -
nych, pre zen tu ją cych ogól ne za ry sy z dzie dzi ny na uki, bez
szcze gó łów, ja ko tłu ma cze nia prze zna czo ne dla sze ro kie go krę -
gu od bior ców, mniej na uko we kon kor dan cje, ta kie jak Cru de -
na, Wal ke ra, Ha zar da i z se rii An gli ka, oraz pro ste ma te ria ły
wpro wa dza ją ce, eg ze ge tycz ne, har mo ni zu ją ce, hi sto rycz ne,
apo lo ge tycz ne, dok try nal ne, etycz ne, ar che olo gicz ne, chro no lo -
gicz ne i geo gra ficz ne, ja kie mo żna na przy kład zna leźć w nie któ -
rych spe cjal nych wy da niach Bi blii, ta kich jak Bi blie dla na uczy -
cie li Oxfor du, Ba xte ra, Hol ma na, Scho fiel da i Win sto na, oraz
w in nych po pu lar nych wy daw nic twach, łącz nie z ła twiej szy mi
słow ni ka mi bi blij ny mi i en cy klo pe dia mi re li gij ny mi. Bóg za pla -
no wał cen tral ne usy tu owa nie ty picz nych Ke ha ty tów ta kże
po to, by po ka zać lo gicz ny zwią zek an ty ty picz nych Ke ha ty tów
z cen tral ną my ślą wszyst kich czte rech an ty ty picz nych Obo zów
oraz z ka żdą sza far ską dok try ną, w ka żdym z tych czte rech an -
ty ty picz nych Obo zów. In ny mi sło wy, ich dzie ła kry tycz ne do -
ty czą ce Sta re go i No we go Te sta men tu, jak rów nież pra ce lek sy -
kal ne, gra ma tycz ne, tłu ma cze nio we, kon kor dan cyj ne, wpro -
wa dza ją ce, in ter pre ta cyj ne, har mo ni zu ją ce, hi sto rycz ne, bio gra -
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ficz ne, ar che olo gicz ne, chro no lo gicz ne, geo gra ficz ne, apo lo ge -
tycz ne, do gma tycz ne i etycz ne słu ży ły Bo skiej mo cy (po ka za nej
w obo zie an ty ty picz ne go Ju dy), Bo skiej mą dro ści (wi docz nej
w obo zie an ty ty picz ne go Ru be na), Bo skiej spra wie dli wo ści
(obec nej w obo zie an ty ty picz ne go Efra ima) oraz Bo skiej mi ło ści
(ob ja wia ją cej się w obo zie an ty ty picz ne go Da na). Co wię cej, te
czte ry przy mio ty by ły przez nich pod kre śla ne in dy wi du al nie ja -
ko obec ne w ka żdej z trzech sza far skich dok tryn ka żde go z czte -
rech an ty ty picz nych Obo zów. Ke ha ty ci zo sta li umiesz cze ni
w do kład nym cen trum ma sze ru ją ce go or sza ku ta kże dla te go, by
po ka zać pod kre śle nie tych czte rech przy mio tów ja ko ta kich
oraz ka żde go z nich, in dy wi du al nie zwią za ne go z je go od no śny -
mi trze ma sza far ski mi dok try na mi.

(44) Je ste śmy te raz przy go to wa ni na po da nie do dat ko wych
do wo dów, że ko lej ność ma sze ro wa nia obo zów bar dziej wska -
zu je na po ję cio wą, lo gicz ną ko lej ność an ty ty picz ne go or sza ku
niż ko lej ność chro no lo gicz ną. Po twier dze niem po rząd ku lo gicz -
ne go, bar dziej niż chro no lo gicz ne go, w od nie sie niu do ko lej no -
ści an ty ty picz ne go mar szu są nie tyl ko po da ne wy żej fak ty, lecz
ta kże usy tu owa nie w an ty ty picz nym mar szu Ka pła nów oraz
trzech grup Le wi tów. Je śli cho dzi o ko lej ność w cza sie, w ka żdej
de no mi na cji marsz naj pierw był po prze dza ny trą bie niem
na alarm przez Ka pła nów, któ re roz po czy na ło ruch ka płań ski.
W ka żdym przy pad ku był on na stęp nie wy pa cza ny w sek tę
przez wo dzów z utra cju szy ko ron, przez ofia ro wa nie ich sym -
bo licz nej cza szy, mi sy i ły żki, przez co roz po czy na li oni swój
marsz. Po tem swój marsz roz po czy na ło od po wied nie an ty ty -
picz ne po ko le nie. Gdy by punkt wi dze nia ty picz ne go mar szu
miał wska zy wać na to w od nie sie niu do ka pła nów w ich związ -
ku z ka żdym po ko le niem, za miast po ka za nia nie któ rych z ka pła -
nów ja ko nio są cych ar kę przed or sza kiem oraz in nych ka pła nów
ja ko trą bią cych na alarm dla czte rech obo zów, ka pła ni – z wy -
jąt kiem tych nio są cych ar kę – by li by po dzie le ni na dwa na ście
grup, z któ rych jed na w ka żdym przy pad ku ma sze ro wa ła by
przed od po wied nim księ ciem, trą biąc na alarm. Zo sta ło to po -
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mi nię te w ty pie czę ścio wo nie wąt pli wie dla te go, że nie by ło od -
po wied niej licz by ka pła nów, a szcze gól nie dla te go, że Bóg chciał
po ka zać in ne aspek ty z punk tu wi dze nia an ty ty pu: (1) jed ność
ca łe go ka płań stwa; (2) ich sta ra nia o an ty ty picz ną Ar kę; (3) ich
szcze gól ny zwią zek z czte re ma Bo ski mi przy mio ta mi, wi docz -
ny w uży wa niu ich do ogła sza nia an ty ty picz ne go alar mu w ce -
lu roz po czę cia mar szu ka żde go an ty ty picz ne go Obo zu; a ta kże
dla te go, że (4) Bóg pod kre śla pra cę Ka pła nów przy roz po czy na -
niu mar szu ka żde go an ty ty picz ne go po ko le nia in nym ty pem,
mia no wi cie przez Ja ku ba spła dza ją ce go swych sy nów. Fakt ma -
sze ro wa nia ka pła nów nio są cych ar kę przed or sza kiem wska zu -
je jed nak, że w an ty ty pie trak to wa nym ja ko je den ob raz wy stę -
pu je po rzą dek lo gicz ny i czę ścio wo po rzą dek chro no lo gicz ny.
Ob raz ten nie po da je jed nak szcze gó łów co do ko lej no ści chro -
no lo gicz nej dla czte rech obo zów i dwu na stu po ko leń. Praw dę
mó wiąc, trą bie nie na alarm w an ty ty pie jest czę ścią no sze nia Ar -
ki. Trą bie nie na alarm do wo dzi, że w an ty ty pie prze wa ża bar -
dziej po rzą dek lo gicz ny niż chro no lo gicz ny.

(45) Ta kże Le wi ci zwią za ni z ka żdym an ty ty picz nym po ko -
le niem w an ty ty pie wy ko nu ją swo ją pra cę w ko lej no ści chro no -
lo gicz nej da ne go po ko le nia. W ka żdej de no mi na cji Ger szo ni ci
wy ko nu ją więc swe dzie ło uspra wie dli wia nia i uświę ca nia wte -
dy, gdy da ne an ty ty picz ne po ko le nie wy ru sza, kon ty nu uje
i koń czy swój udział w mar szu. Po dob nie an ty ty picz ni Me ra ri -
ci pro wa dzą swe pra ce re dak cyj ne, dru ko wa nia i wy da wa nia
w cza sie tych sa mych eta pów ma sze ro wa nia od po wied nich po -
ko leń. To sa mo do ty czy dzia łal no ści an ty ty picz nych Ke ha ty -
tów. Jed nak tak jak ce lem te go ty pu nie by ło po ka za nie peł nej
ko lej no ści chro no lo gicz nej dzia łal no ści ka pła nów w po sta ci trą -
bie nia na alarm ani pod ró żo wa nia ka pła nów wraz z od po wied -
ni mi po ko le nia mi, tak je go ce lem nie by ło po ka za nie wszyst kich
ko lej no ści cza so wych an ty ty picz nych Le wi tów w ich pod ró żo -
wa niu ani ich re la cji z de no mi na cja mi, z któ ry mi by li zwią za ni.
Ce lem ich udzia łu w tym ty pie by ło ra czej po ka za nie ich lo -
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gicz ne go związ ku z an ty ty picz ny mi obo za mi i po ko le nia mi,
w od ró żnie niu od ich ko lej no ści chro no lo gicz nej i re la cji po ko -
le nio wych. Z te go po wo du związ ki Ka pła nów i Le wi tów z od -
po wied ni mi dla nich po ko le nia mi an ty ty picz ny mi są w tym ty -
pie po mi nię te po to, by – je śli cho dzi o Ka pła nów – po ka zać
myśl, że lo gicz nie i chro no lo gicz nie pro wa dzi li oni an ty ty picz -
ny or szak ja ko ca łość i ja ko skła da ją cy się z czte rech obo zów. Je -
śli cho dzi o an ty ty picz nych Le wi tów, ce lem te go ty pu jest je dy -
nie po ka za nie ich lo gicz nych związ ków z Ka pła na mi, z wo dza -
mi z utra cju szy ko ron, wza jem nie ze so bą, a je śli cho dzi o an ty -
ty picz nych Ger szo ni tów i Me ra ri tów – z an ty ty picz nym pierw -
szym i dru gim obo zem; na to miast je śli cho dzi o an ty ty picz nych
Ke ha ty tów – z wszyst ki mi czte re ma obo za mi. W wy ni ku te go
zwią zek Le wi tów z ma sze ro wa niem jest tyl ko i wy łącz nie lo gicz -
ny i ani tro chę chro no lo gicz ny. Wi dzi my więc, że ja ko ca łość ob -
raz ten o wie le bar dziej skła nia się do ko lej no ści lo gicz nej niż
chro no lo gicz nej, któ ra nie jest jed nak cał ko wi cie po mi ja na, co
mo żna za uwa żyć na przy kła dzie ka pła nów ma sze ru ją cych
przed ca ło ścią, w trą bie niu przez nich na alarm dla czte rech
obo zów, w ko lej no ści chro no lo gicz nej wszyst kich trzech po ko -
leń we wszyst kich czte rech pod ró żu ją cych an ty ty picz nych obo -
zach oraz w ko lej no ści chro no lo gicz nej Le wi tów – naj pierw
Ger szo ni ci, po tem Me ra ri ci, a na koń cu Ke ha ty ci.

(46) Wer set 22 zwra ca uwa gę na pod ró żo wa nie trze cie go
obo zu – Efra ima, po ło żo ne go na za chód od przy byt ku. Jak już
za uwa ży li śmy, obóz Efra ima przed sta wia an ty ty picz ny obóz
re pre zen tu ją cy przy miot Bo skiej spra wie dli wo ści. Wy ka za li śmy
po wy żej, w ja ki spo sób do ty czy to an ty ty picz ne go Obo zu ja ko
ca ło ści oraz ka żdej z trzech sza far skich dok tryn je go po ko leń.
Wła ści wą rze czą bę dzie te raz opi sa nie pod ró ży po ko le nia an ty -
ty picz ne go Efra ima – Ko ścio ła lu te rań skie go. Tak jak w przy pad -
ku mar szu ka żdej in nej de no mi na cji, zo stał on po prze dzo ny
przez alarm trą bio ny przez an ty ty picz nych Ka pła nów (w.8). Jak
za uwa ży li śmy, wszy scy przy wód cy re for ma cji gło si li jej czte ry
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pod sta wo we praw dy: (1) uspra wie dli wie nie wy łącz nie przez
wia rę; (2) tyl ko Bi blia źró dłem i re gu łą wia ry i prak ty ki; (3) wy -
łącz ne zwierzch nic two Chry stu sa wo bec Ko ścio ła; oraz (4) wy -
łącz ne ka płań stwo po świę co nych wie rzą cych. We ssel, Sa vo na -
ro la i Lu ter, któ rzy ja ko człon ko wie gwiezd ni Ko ścio ła Fi la del -
fii za czę li trą bić an ty ty picz ny alarm po prze dza ją cy pod róż Ko -
ścio ła lu te rań skie go, gło si li więc wszyst kie czte ry z tych po -
selstw w spo sób kon tro wer syj ny, prze ciw ko twier dze niom Rzy -
mu na te mat ka żde go z tych czte rech punk tów. Cho ciaż Lu ter
gło sił wszyst kie czte ry z tych po selstw, o wie le więk szy na cisk
kładł na pierw sze niż któ re kol wiek z po zo sta łych. Je go do świad -
cze nia, po trze by cza sów oraz więk sza nisz czą ca si ła tej dok try -
ny niż w przy pad ku po zo sta łych trzech wy mie rzo nych w sys -
tem rzym sko ka to lic ki spra wia ły, że głów ny na cisk kładł na tę
dok try nę. Cho ciaż on o tym nie wie dział, Bóg z bar dzo prak tycz -
nych po wo dów za pla no wał to wła śnie w ten spo sób. Gdy ją
przed sta wiał, by ło to oczy wi ście trą bie niem na alarm. Bar dzo
nie wie lu po le mi stów spo wo do wa ło więk sze za mie sza nie w sta -
no wi sku swych prze ciw ni ków niż Lu ter. Wła śnie to tłu ma czy
fakt, że Rzym uwa ża go za naj więk sze go i naj bar dziej szko dli -
we go z he re ty ków. Ogrom ne za mie sza nie, ja kie je go gło sze nie
wy wo ła ło w świe cie re li gij nym i po li tycz nym do wo dzi, iż by ło
ono po kar mem na cza sie. Gło sił on je w cza sie do god nym i nie -
do god nym dla sie bie. Wiel ce umi ło wał tę dok try nę, po nie waż
wy ba wi ła go ona od udręk su mie nia, któ re go nie mo żna by ło
uko ić spra wie dli wo ścią z uczyn ków, i do pro wa dzi ła do po ko ju
z Bo giem (Rzym. 5:1). Je go naj lep szą i naj bar dziej szcze gó ło wą
pre zen ta cję tej dok try ny mo żna zna leźć w je go więk szym ko -
men ta rzu do Li stu do Ga la cjan, któ ry jest jed nym z naj więk -
szych kla sy ków te go Wie ku.

(47) Ogło sze nie przez nie go tej dok try ny w 95 te zach, któ -
re przy bił do drzwi ko ścio ła zam ko we go w Wit ten ber dze
(w Sak so nii, w Niem czech), na tych miast wy wo ła ło bu rzę.
Rzym sko ka to lic cy teo lo go wie, od czu wa jąc śmier tel ność te go
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cio su dla swej ca łej teo rii zba wie nia, przy wdzia li zbro ję, by
skrzy żo wać mie cze z Lu trem. Po cząw szy od te go cza su ży cie
Lu tra w znacz nym stop niu wy peł nio ne by ło po le mi ką. W te -
ma cie czte rech za sad re for ma cji, szcze gól nie w te ma cie uspra -
wie dli wie nia wy łącz nie przez wia rę, oka zał się nie po ko na nym
ry ce rzem. Od rzu ca jąc me to dy szkół, wal czył ja ko mistrz lu du
– ro zu mia ny, ob da rza ny za ufa niem i mi ło wa ny za swą su ro wą
uczci wość, pro sto tę, szcze rość, bez in te re sow ną mi łość i od wa -
gę. Nie wąt pli wie na le żał do naj więk szych bo ha te rów i ge niu -
szów ludz ko ści. Był jed nak kimś wię cej: był mę żem Bo żym. Je -
go po le mi ka z Ec kiem, naj zdol niej szym po le mi stą Rzy mu tam -
tych cza sów, zjed na ła mu prze wi dzia ne go dla nie go przez Bo -
ga to wa rzy sza i po moc ni ka, Fi li pa Me lanch to na, któ ry był tak
de li kat ny, jak Lu ter su ro wy; tak na uko wy, jak Lu ter po pu lar -
ny; oraz tak nie śmia ły, jak Lu ter od wa żny. Z te go po wo du
wza jem nie się uzu peł nia li. Mą drość Pa na w uczy nie niu Lu tra
człon kiem gwiezd nym, a Me lanch to na to wa rzy szem w tej pa -
rze jest więc oczy wi sta. Nie ba wem in ni Ka pła ni zgro ma dzi li się
po ich stro nie, trą biąc na srebr nych trą bach na alarm, szcze gól -
nie w kwe stii uspra wie dli wie nia przez wia rę. Wkrót ce przy łą -
czy li się do nich wo dzo wie z utra cju szy ko ron. Wśród nich był
Fry de ryk Mą dry oraz Jan Moc ny, elek to rzy Sak so nii, a więc
wład cy Lu tra. Przy sta ło do nich spo ro teo lo gów i nie ba wem
ofia ro wa nie ich cza szy, mi sy i ły żki za czę ło wy pa czać ruch
Lu tra w sek tę, w czym – ze smut kiem mu si my to po wie dzieć
– bra li udział Lu ter i Me lanch ton. Ofia ro wa nie tych an ty ty picz -
nych na czyń roz po czę ło marsz an ty ty picz ne go Eli sza my (mój
Bóg wy słu chu je), sy na Am mi hu da (mój lud jest god ny czci), ja ko
wo dza an ty ty picz ne go Efra ima, Ko ścio ła lu te rań skie go ja ko
sek ty. Wkrót ce przy łą czy li się do nie go in ni żar li wi sek cia rze,
któ rzy po le micz nie wcho dzi li w dys ku sje na te mat sza far skiej
dok try ny Ko ścio ła lu te rań skie go – uspra wie dli wie nia tyl ko
przez wia rę, szcze gól nie w jej aspek tach oczysz cza ją cych i oba -
la ją cych błąd, lecz ta kże w jej za ry sach dok try nal nych i etycz -
nych. Gdy w ten spo sób pierw si wy znaw cy lu te ra ni zmu roz -
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po czę li swe dzia ła nia, by li an ty ty pem roz po czę cia pod ró ży
przez po ko le nie Efra ima. Gdy ją kon ty nu owa li, a in ni sta le
do nich do łą cza li i ma sze ro wa li wraz z ni mi, by li an ty ty pem
kon ty nu owa nia pod ró ży przez po ko le nie Efra ima. Gdy za -
trzy ma ją się ja ko przy go to wa nie do wej ścia w ziem skie za ry -
sy Kró le stwa, ja ko część obo zu Ty siąc le cia, bę dą się oni skła dać
z tych by łych lu te ran, któ rzy ja ko część Obo zu Epi fa nii wej dą
do obo zu Ty siąc le cia. Te dzia ła nia Ka pła nów trą bią cych
na alarm oraz wo dzów z utra cju szy ko ron i człon ków Ko ścio -
ła lu te rań skie go gło si ły i bro ni ły Bo skiej spra wie dli wo ści, co by -
ło ce lem tej dzia łal no ści.

(48) Na stęp nym w ty pie (w.23) był marsz po ko le nia Ma nas -
se sa (za po mnia ny), pod do wódz twem Gam lie la (re kom pen sa ta,
za pła ta Bo ga), sy na Pe da su ra (wy ba wi ciel jest ska łą). Po ko le nie
Ma nas se sa przed sta wia Ko ściół kon gre ga cjo nal ny. Je go sza far -
ska dok try na jest na stę pu ją ca: rów ność bra ci ja ko Ka pła nów
przed Bo giem oraz bliź ni mi w od nie sie niu do spra wie dli wo ści.
Kon gre ga cjo nal na for ma rzą du w Ko ście le po wsta ła ja ko od -
wrót od epi sko pa li zmu, któ ry jed nych czy nił pa na mi nad trzo -
dą, za miast wszyst kich czy nić brać mi pod zwierzch nic twem
Chry stu sa (Mat. 20:24-28; 23:8-10). Ta sza far ska dok try na kła -
dła więc na cisk na spra wie dli wość wśród bra ci. Pa no wa nie, ja -
ko prze ciw ne bra ter stwu, by ło bar dzo wy raź ne w Ko ście le An -
glii, w któ rym do bi sku pów i ar cy bi sku pów zwra ca się Mój pa -
nie, co jest bez po śred nim za prze cze niem cy to wa nych wy żej
słów Je zu sa. Ich pa no wa nie nad do mem wia ry by ło bar dzo
przy kre dla Ro ber ta Brow ne’a, któ ry wy raź nie do strze gał
sprzecz ność mię dzy ich ty tu ła mi i przy wi le ja mi a na uka mi
Chry stu sa, gło szo ny mi w wy żej przy to czo nych wer se tach.
Epi sko pal na for ma rzą du w ko ście le by ła wiel kim wy pa cze -
niem pier wot ne go sys te mu kon gre ga cjo nal ne go. Ro bert Brow -
ne wy stą pił wła śnie prze ciw ko niej. Wska zy wał na ka płań -
stwo wszyst kich wie rzą cych, któ re czy ni ich rów ny mi
przed Bo giem i przed pra wem ko ściel nym. We dług nie go
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w sys te mie ustro ju kon gre ga cji nie ma żad nej ró żni cy mię dzy
tzw. kle rem a la ika tem. Ci pierw si nie są pa na mi, lecz słu ga mi;
choć by li zdol niej szy mi brać mi, mi mo to by li brać mi słu żą cy -
mi wszyst kim po świę co nym w zbo rze. Kładł na cisk na spra -
wie dli wość mię dzy brać mi w rzą dze niu się zbo ru. Wcią gnę ło
go to w po le mi kę prze ciw ko pań stwo we mu Ko ścio ło wi An glii.
Wie lo krot nie pro wa dzi ło to do je go uwię zie nia. Mi mo to ca ły
czas bro nił swe go sta no wi ska i na wet gdy po now nie wstą pił
do ko ścio ła An glii ja ko ka płan, uczy nił to pod wa run kiem uzy -
ska nia pra wa do od mó wie nia epi sko pal ne go wy świę ce nia i pa -
no wa nia nad so bą. W ten spo sób trą bił na alarm na te mat kon -
gre ga cjo nal ne go rzą dze nia się zbo ru opar te go na ka płań stwie,
a więc bra ter stwie, oraz rów no ści z punk tu wi dze nia spra wie -
dli wo ści dla wszyst kich po świę co nych bra ci. 

(49) Wy da je się, że to wa rzy szem i po moc ni kiem, nie bę dą -
cym człon kiem gwiezd nym w pa rze, któ rej człon kiem gwiezd -
nym był Ro bert Brow ne, był Ro bert Har ri son, przez wie le lat
ści śle z nim zwią za ny w stu dio wa niu i gło sze niu dok try ny,
któ rą ja ko alarm trą bi li na ka płań skich trą bach. Był on rów nież
pa sto rem po moc ni czym zbo ru w Nor wich, w któ rym Ro bert
Brow ne słu żył ja ko pa stor. Gdy prze śla do wa nia wy gna ły ich
z An glii, oby dwaj uda li się ze swą kon gre ga cją do Ho lan dii.
Har ri son zo stał pa sto rem tam tej sze go zbo ru, gdy Brow ne
z wie lo ma je go człon ka mi po wró cił do An glii. Har ri son pi sał
tro chę na te mat ich wspól nej na uki, cho ciaż Brow ne da le ce wy -
prze dził go w tej dzia łal no ści. W ten spo sób ci dwaj Ka pła ni za -
czę li ogła szać po sel stwo na swych srebr nych trą bach. Przy łą -
cza li się in ni Ka pła ni i po wstał ka płań ski ruch. W roz dzia le
VI opi sa li śmy dzia łal ność Brow ne, ale wte dy nie wie dzie li śmy
jesz cze, kto był je go to wa rzy szem i po moc ni kiem, i dla te go
tu taj po da li śmy na je go te mat kil ka in for ma cji. Nie dłu go
po roz po czę ciu przez Brow ne, Har ri so na i ich współ pra cow ni -
ków gło sze nia tej dok try ny w for mie po le mi ki, alar mu, do ru -
chu te go przy łą czy li się wo dzo wie z utra cju szy ko ron, wy pa -
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cza jąc go w sek tę. Ofia ro wa li swo ją cza szę, mi sę i ły żkę,
i wkrót ce po roz po czę ciu dzia łal no ści wy pa czy li w sek tę ten ka -
płań ski ruch. Ofia ro wa nie przez nich an ty ty picz nych na czyń
by ło wy ru sze niem przez nich w pod róż, ja ko an ty typ wy ru sze -
nia przez Gam lie la, sy na Pe da su ra, któ ry pro wa dził w pod ró -
ży po ko le nie Ma nas se sa. Ofia ro wa nie przez nich tych an ty ty -
picz nych na czyń do pro wa dzi ło do przy cią gnię cia do nich ja -
ko sek ciar skich wo dzów sta le ro sną cej licz by kon gre ga cjo na -
li stów, któ rzy w po le mi kach ma sze ro wa li z ni mi, oba la jąc pre -
zbi te ria nizm, epi sko pa lizm oraz wy ższe for my hie rar chicz ne,
koń czą ce się na pa pie stwie. Po le mi zo wa li z ni mi za rów no oba -
la ją co, jak i na pra wia ją co, przed sta wia jąc ta kże swój po gląd
na te mat od no śnej sza far skiej na uki w spo sób dok try nal ny
i etycz ny. Sta le przy cią ga li wciąż ro sną cą licz bę po dob nie my -
ślą cych sek cia rzy. Roz po czę cie przez nich ta kie go po stę po wa -
nia jest an ty ty pem roz po czę cia mar szu przez po ko le nie Ma nas -
se sa; kon ty nu owa nie przez nich ta kie go po stę po wa nia jest an -
ty ty pem po stę pu do ko ny wa ne go w tym mar szu przez to po -
ko le nie; na to miast przy by cie ta kich wie rzą cych do obo zu Ty -
siąc le cia jest an ty ty pem za koń cze nia w Pa ran pod ró ży przez
człon ków Ma nas se sa. Czy nie nie przez nich tych rze czy gło si -
ło spra wie dli wość i jej bro ni ło. Szcze gó ły na te mat Ka pła nów
i wo dzów z utra cju szy ko ron Ko ścio ła kon gre ga cjo nal ne go
mo żna zna leźć w roz dzia le VI.

(50) Prze cho dzi my obec nie (w.24) do omó wie nia ostat nie go
po ko le nia trze cie go obo zu – Be nia mi na (syn pra wej rę ki). Je go
księ ciem był Abi dan (mój oj ciec jest sę dzią), syn Gi de onie go (mój po -
tę żny ry cerz). Szcze gó ły na te mat an ty ty picz ne go Be nia mi na po -
da ne są w roz dzia le VI. Jak tam wy ka za li śmy, w przy byt ku po -
ko le nie Be nia mi na jest ty pem sekt fa na tycz nych: kwa krów, zwo -
len ni ków Irvin ga, mor mo nów, lu du świę to ści, wol nych me to dy -
stów oraz ró żnych sekt le cze nia wia rą, ta kich jak zwo len ni cy
Do wie go, chrze ści jań skie sto wa rzy sze nia mi syj ne itp. Ich sza far -
ska dok try na jest na stę pu ją ca: praw dzi wą re li gią jest mi łość
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do Bo ga z ca łe go ser ca, du szy, umy słu i si ły, a do bliź nie go jak
do sa me go sie bie. Jest ona po pro stu stresz cze niem pra wa (Mat.
22:36-40), a więc – isto tą spra wie dli wo ści, któ ra w ta kiej czy in nej
for mie mu si wy stę po wać w sza far skiej dok try nie ka żdej z trzech
de no mi na cji po an ty ty picz nej za chod niej stro nie Przy byt ku. Tak
jak fał szy wa or ga ni za cja Ko ścio ła An glii by ła po wo dem po wsta -
nia ru chu Brow ne’a, póź niej wy pa czo ne go w de no mi na cję kon -
gre ga cjo nal ną, tak su chy for ma lizm i w du żym stop niu świa to -
we ży cie ogrom nej więk szo ści człon ków Ko ścio ła an gli kań skie -
go by ło po wo dem po wsta nia ru chu Ma lucz kie go Stad ka, któ ry
póź niej zo stał wy pa czo ny w sek tę - mat kę sekt fa na tycz nych –
kwa krów. Bra tem z Ma lucz kie go Stad ka, któ ry zo stał po bu dzo -
ny, by stać się wo dzem ru chu, póź niej wy pa czo ne go w sek ty fa -
na tycz ne, szcze gól nie w sek tę kwa krów, był Geo r ge Fox, któ re -
go mu si my wy raź nie od ró żnić od Joh na Fo xe, au to ra wiel kie go
dzie ła Dzie je i po mni ki mę czen ni ków, któ re wśród lu dów an glo ję -
zycz nych za szko dzi ło pa pie stwu bar dziej niż ja kie kol wiek in ne
pro te stanc kie dzie ło. Geo r ge Fox nie mógł za spo ko ić gło du praw -
dzi wej re li gii w Ko ście le An glii ani w kal wiń skich (pre zbi te riań -
skich i kon gre ga cjo nal nych) czy bap ty stycz nych ko ścio łach An -
glii. Po la tach po szu ki wa nia praw dzi wej re li gii w tych czte rech
de no mi na cjach za czął jej szu kać w Bi blii, w ana li zo wa niu sa me -
go sie bie oraz spo łecz no ści z in ny mi o po dob nym uspo so bie -
niu. Zna lazł ją w na ucza niu i prak ty ko wa niu naj wy ższej mi ło ści
do Bo ga oraz mi ło ści do bliź nie go jak do sa me go sie bie, tj. w teo -
rii i prak ty ce spra wie dli wo ści, od po wied niej mi ło ści obo wiąz ko -
wej wo bec Bo ga i czło wie ka. Wte dy za czął po le micz nie przed sta -
wiać tę myśl, w prze ci wień stwie do na uk i prak tyk wy żej wspo -
mnia nych de no mi na cji. W ten spo sób, ja ko część gwiaz dy Fi la -
del fii, za czął trą bić na alarm.

(51) Szcze gól nym to wa rzy szem i po moc ni kiem Fo xa był Ro -
bert Barc lay, au tor Apo lo gii lu dzi zwa nych kwa kra mi, któ ra obok
Dzien ni ka oraz De mon stra cji praw dy Ewan ge lii Fo xa jest naj bar dziej
słyn nym z pism kwa krów. W prze ci wień stwie do Fo xa, Barc lay
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był czło wie kiem uczo nym i dla te go w li te rac ki spo sób bar dziej
pro pa go wał ten ruch niż Fox, któ re go ka za nia wię cej niż re -
kom pen so wa ły je go li te rac ką ni ższość. Do tych dwóch w an ty -
ty picz nym ogła sza niu alar mu przy łą czy li się nie ba wem in ni
bra cia z Ma lucz kie go Stad ka. Wkrót ce w An glii dzia łał ener -
gicz ny ruch re for ma tor ski, prze cho dzą cy do an giel skich ko lo nii
na Ka ra ibach i w Ame ry ce. Ten ruch zgro ma dził pew nych bra -
ci, któ rzy ja ko wo dzo wie z utra cju szy ko ron (Penn, Fi sher, Pen -
ning ton itd.) wy pa czy li ten ruch w sek tę kwa krów. Od cza su
do cza su po ja wia li się in ni wo dzo wie z utra cju szy ko ron, ja ko
przy wód cy in nych fa na tycz nych sekt, dzie ci kwa krów, ta cy jak
Irving, Smith (Jo seph), Young (Bri gham), Mur ray, Do wie, Simp -
son itd. Wszy scy oni, przy swych ró żnych fa na tycz nych skłon -
no ściach, przy łą cza li się do ofia ro wa nia an ty ty picz nej cza szy,
mi sy i ły żki na te mat sza far skiej dok try ny ca łe go ru chu i wy pa -
cza li go w ró żne sek ty fa na tycz ne. Skła da jąc te ofia ry, ksią żę an -
ty ty picz ne go Be nia mi na – Abi dan – wy ru szył w marsz po ka za -
ny w ty pie w wer se cie 24. Wkrót ce wo kół tych wo dzów z utra -
cju szy ko ron ze bra li się sek ciar scy człon ko wie, któ rzy po le micz -
nie pre zen to wa li swą sza far ską dok try nę praw dzi wej re li gii,
po le ga ją cej na naj wy ższej mi ło ści do Bo ga oraz mi ło ści do bliź -
nie go jak do sa me go sie bie. Szcze gól nie, choć nie wy łącz nie,
pro wa dzi li po le mi ki prze ciw ko czte rem de no mi na cjom wy mie -
nio nym w po przed nim aka pi cie. Czy ni li to głów nie oba la ją co
i na pra wia ją co, choć ta kże dok try nal nie i etycz nie. Duch ich
sza far skiej dok try ny w więk szym lub mniej szym stop niu jest wi -
docz ny w ich ży ciu, co jest po wo dem te go, że na przy kład kwa -
kro wie i lud świę to ści pro wa dzi li bar dzo uczci we ży cie. Gdy
wcho dzi li w od no śne spo ry, by li an ty ty pem wy ru sza nia przez
Be nia mi tów w pod róż spod Sy na ju (w.24). Kon ty nu owa nie
przez nich te go mar szu jest an ty ty pem kon ty nu owa nia przez
Be nia mi tów pod ró ży do Pa ran. Gdy, wchło nię ci przez swych
na stęp ców z obo zu Epi fa nii, do trą do wa run ków Ty siąc le cia, bę -
dą an ty ty pem do tar cia przez Be nia mi tów do Pa ran. Czy niąc to,
gło si li i bro ni li Bo skiej spra wie dli wo ści. Po da my te raz pew ną
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uwa gę, któ ra jest w tym miej scu bar dzo sto sow na, po nie waż
tym an ty ty picz nym po ko le niem są sek ty fa na tycz ne, cho ciaż
w za sa dzie uwa ga ta ma za sto so wa nie do wszyst kich sekt ka żdej
de no mi na cji, a mia no wi cie: gdy ró żne sek ty te go an ty ty picz ne -
go po ko le nia pod ró żu ją i do cie ra ją do koń ca pod ró ży, są one an -
ty ty pem głów nych ro dzin Be nia mi tów, pod ró żu ją cych od Sy na -
ju i do cie ra ją cych do Pa ran. 

(52) Wer set 25 wpro wa dza pod ró żo wa nie czwar te go obo zu
– Da na (sę dzia), któ re go księ ciem był Achie zer (mój brat jest po moc -
ni kiem), syn Am mi szad da ja (mój lud jest wszech moc ny). Jak już
wcze śniej wy ka za li śmy, my ślą wspól ną dla trzech an ty ty picz -
nych po ko leń po pół noc nej stro nie an ty ty picz ne go Przy byt ku
jest Bo ska mi łość, naj wy ższy ze wszyst kich Bo skich przy mio tów.
Dwo ma po ko le nia mi na pół noc od przy byt ku by li Dan i Naf ta -
li, sy no wie słu żą cej Ra che li Bil hy, na to miast trze cim był Aszer,
naj młod szy syn Zyl py, słu żą cej Lei. W an ty ty pie trzy de no mi -
na cje ko lej no w nich po ka za ne (bap ty ści, uni ta ria nie -uni wer sa -
li ści oraz me to dy ści) są więc w du chu bli ższe Ma lucz kie mu Stad -
ku niż któ re kol wiek z po zo sta łych dzie wię ciu de no mi na cji. Nie -
wąt pli wie wła śnie z te go po wo du ich sza far skie dok try ny w ta -
kiej czy in nej for mie są wy ra zem mi ło ści bez in te re sow nej. Uwa -
ga ta w więk szym stop niu do ty czy ich wcze śniej szych pod ró ży
niż tych póź niej szych, po nie waż obec nie na przy kład uni ta ria -
nie -uni wer sa li ści praw do po dob nie są dal si od bi blij nych stan -
dar dów niż ja ka kol wiek in na pro te stanc ka de no mi na cja. Lecz
na po cząt ku, i przez znacz ną część swe go pod ró żo wa nia, by ły
one naj bar dziej za cny mi z za cnych nie wiast – de no mi na cji (Ps.
45:10). Na uka, któ ra póź niej sta ła się sza far ską dok try ną bap ty -
stów, ja ko an ty ty picz ny alarm naj pierw zo sta ła sym bo licz nie
od trą bio na przez Bal tha za ra Hub ma ie ra, a mia no wi cie: tyl ko
praw dzi wie uspra wie dli wie ni i po świę ce ni są praw dzi wym lu -
dem Bo żym. Był więc on człon kiem gwiaz dy Fi la del fii. Wy ko -
nał swo je dzie ło grun tow nie i umie jęt nie, po nie waż bę dąc jesz -
cze w pa pie stwie, obok Ec ka (naj zdol niej sze go prze ciw ni ka Lu -
tra) był uwa ża ny za naj zdol niej sze go z rzym sko ka to lic kich po -
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le mi stów. Je go umie jęt ne po le mi ki na te mat tej dok try ny są
wła śnie tym, cze go po win ni śmy się spo dzie wać od wo dza
(człon ka Ma lucz kie go Stad ka) pier wo rod ne go an ty ty picz nej
słu żą cej Ra che li, Bil hy. Sta le był za an ga żo wa ny w po le mi ki –
z Ec kiem, Lu trem i Zwin glim, a ta kże z sek ciar ski mi przy wód -
ca mi wśród wła snych zwo len ni ków. Oczy wi ście trą bił na alarm
na an ty ty picz nej trą bie, roz po czy na jąc je den z naj bar dziej du -
cho wych ru chów Ma lucz kie go Stad ka mię dzy Żni wa mi.

(53) Szcze gól nym to wa rzy szem i po moc ni kiem Hub ma ie ra
był Szwaj car zwa ny Blau rock (nie bie ski płaszcz), po nie waż no sił
płaszcz te go ko lo ru. Po cząt ko wo ruch ten rze czy wi ście był w du -
żym stop niu szwaj car ski, aż do wy gna nia Hub ma ie ra i bez li to -
snych prze śla do wań (do któ rych podże gał sam Zwin gli) za an ga -
żo wa nych w to bra ci w Szwaj ca rii, kie dy to Hub ma ier i wie lu in -
nych emi gro wa ło na Mo ra wy. Blau rock wspie rał Hub ma ie ra gor -
li wie i wy trwa le. Przez pe wien czas po wy gna niu Hub ma ie ra
Blau rock kon ty nu ował pra cę w Szwaj ca rii wśród wie lu nie do stat -
ków i tor tur, osta tecz nie – jak Hub ma ier – koń cząc swą słu żbę mę -
czeń ską śmier cią. Wo kół tych dwóch przy wód ców zgro ma dzi ło
się wie lu in nych zdol nych bra ci oraz wie lu ta kich, któ rzy nie by -
li bar dzo uzdol nie ni. Dzię ki te mu trą bie nie na alarm cią gle trwa -
ło, szcze gól nie prze ciw ko chrzto wi nie mow ląt ja ko sprzecz ne -
mu z po rząd kiem, po nie waż nie mow lę ta nie mo gły na praw dę
do świad czyć oso bi ste go uspra wie dli wie nia i po świę ce nia, a więc
nie mo gły być praw dzi wym lu dem Bo żym, i z te go po wo du nie
mo gły być od po wied ni mi kan dy da ta mi do chrztu w wo dzie.
Sza tan czu wał, by wy pa czyć ten ruch przez so cja li stycz ne i fa na -
tycz ne pro gra my, któ re bar dzo go oszpe ci ły po mi mo fak tu, że ta -
kie zło by ło zwal cza ne przez przy wód ców te go ru chu z Ma lucz -
kie go Stad ka i nie tyl ko. Po tem po ja wi li się wo dzo wie z utra cju -
szy ko ron, a wśród nich ich głów ny przed sta wi ciel Si mon Men -
no. Ofia ru jąc swo ją cza szę, mi sę i ły żkę na te mat głów nej dok try -
ny te go ru chu – tyl ko praw dzi wie uspra wie dli wie ni i po świę ce -
ni są praw dzi wym lu dem Bo żym – wy ru szy li oni w swo ją dro gę
an ty ty picz nej pod ró ży Da na. Przy oka zji pra gnie my tu taj za -
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uwa żyć, że po nie waż isto tą praw dzi we go po świę ce nia jest mi łość
bez in te re sow na, sza far ska dok try na Ko ścio ła bap ty stów jest wy -
ra zem Bo skiej mi ło ści. Gdy wo dzo wie z utra cju szy ko ron za czę -
li ofia ro wać swą an ty ty picz ną cza szę, mi sę i ły żkę na te mat od no -
śnej dok try ny, wkrót ce zy ska li to wa rzy stwo sta le ro sną cej licz by
zwo len ni ków, któ rzy po dej mo wa li po le mi ki udzie la ją ce po par cia
swym przy wód com, ata ku jąc no mi nal ne chrze ści jań stwo, ko -
ściel nic two wy znaw ców pań stwo wych ko ścio łów w ró żnych eu -
ro pej skich kra jach, po nie waż po zy cja no mi nal ne go chrze ści ja ni -
na w tam tych cza sach ozna cza ła ze wnętrz ne człon ko stwo w pań -
stwo wym ko ście le. Przy łą cza li się do tej po le mi ki za rów no w spo -
sób oba la ją cy, jak i na pra wia ją cy, cho ciaż przed sta wia li swą sza -
far ską na ukę ta kże z punk tu wi dze nia dok try nal ne go i etycz ne -
go. Czy niąc to, by li an ty ty pem pod ró żo wa nia przez po ko le nie
Da na. Roz po czę cie przez nich ta kie go po stę po wa nia jest an ty ty -
pem roz po czę cia pod ró ży przez Da na; kon ty nu owa nie przez
nich te go po stę po wa nia jest ty pem kon ty nu owa nia pod ró ży
przez Da na; do koń cze nie przez nich tej dro gi w ich na stęp cach
z Obo zu Epi fa nii, do cie ra ją cych do wa run ków Kró le stwa, jest
an ty ty pem do tar cia przez Da na do Pa ran. Ta kie ich po stę po wa -
nie gło si ło i bro ni ło Bo skie go przy mio tu mi ło ści. Mo że my tu taj za -
uwa żyć, że strasz ne prze śla do wa nia, ja kie spo ty ka ły bap ty stów
ze stro ny ko ścio łów re for mo wa ne go, lu te rań skie go, rzym sko ka -
to lic kie go, gre ko ka to lic kie go i epi sko pal ne go oraz nę ka nie ich
przez ko ścio ły me to dy stów, camp bel li tów i ad wen ty stów jest an -
ty ty pem cier pień, ja kie Ra chel oraz dzie ci jej słu żą cej do zna wa ły
ze stro ny Lei i jej słu żą cej. Szcze gó ły na te mat an ty ty picz ne go Da -
na po da ne są w roz dzia le VII. 

(54) Wer set 26 zwra ca na szą uwa gę na pod ró żo wa nie przez
Asze ra (szczę śli wy, ma ją cy szczę ście), któ re go księ ciem był Pa giel
(in ter wen cje Bo że), syn Okra na (do kucz li wy, kło po tli wy). Jak za -
uwa ży li śmy w roz dzia le VII, po ko le nie Asze ra jest ty pem Ko -
ścio ła me to dy stów. Aszer był dru gim sy nem słu żą cej Lei. Ten ty -
picz ny fakt ozna cza, że są oni mniej od da le ni od du cha Ma -
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lucz kie go Stad ka niż ja kie kol wiek in ne an ty ty picz ne dzie ci Lei
czy an ty ty picz ny star szy syn Zyl py, któ re go star szy wiek wska -
zu je, że miał w so bie wię cej du cha Lei niż Aszer. Ten ko ściół
otrzy mał więc sza far ską dok try nę bar dzo bli sko spo krew nio ną
w du chu z Ma lucz kim Stad kiem. Je go typ zo stał umiesz czo ny
wo kół przy byt ku mię dzy dwo ma po ko le nia mi naj bli żej spo -
krew nio ny mi we dług pra wa z dzieć mi Ra che li, w od ró żnie niu
od jej wła snych dzie ci. By ta uwa ga nie zo sta ła błęd nie zro zu -
mia na, chce my po wie dzieć, że w ob ra zie przy byt ku bez po śred -
ni po tom ko wie Ra che li (Jó zef i Be nia min) przed sta wia ją co in -
ne go niż w ob ra zie Ja ku ba. Sza far ska dok try na Ko ścio ła me to -
dy stów jest na stę pu ją ca: Bo skim ide ałem dla lu du Bo że go jest
do sko na ła mi łość. Me to dy ści cza sa mi na zy wa li ją peł nym po -
świę ce niem, a cza sa mi do sko na ło ścią. Przez prze ciw ni ków ich
po gląd cza sa mi jest przed sta wia ny ja ko bez grzesz ność. Rze czy -
wi ście, w pew nym stop niu by ło to wy ni kiem nie roz wa żnych
słów na ten te mat z ust nie któ rych przy wód ców me to dy zmu,
łącz nie z Joh nem We sley em, a czę ścio wo wy ni kiem bez po śred -
nich stwier dzeń fa na tycz nych sek cia rzy me to dy zmu (szcze gól -
nie Wol nych Me to dy stów), któ rzy twier dzi li, że ży ją bez grze -
chu, a nie któ rzy z nich utrzy my wa li, że ży ją tak już przez 30,
a na wet 40 lat. Człon kiem Ma lucz kie go Stad ka, któ re go Bóg po -
bu dził, by ogło sił alarm dok try ną o Bo skiej mi ło ści ja ko o Bo skim
ide ale dla Je go lu du, był John We sley. Mar twy for ma lizm i świa -
to we ży cie więk szo ści an gli kań skie go kle ru i la ika tu by ły dla nie -
go, ka pła na Ko ścio ła An glii, od ra ża ją ce. Żar li wie po szu ki wał
re li gii ser ca i ży cia, w kon tra ście do re li gii umy słu i mar two ty
w Ko ście le An glii. By zdo być ją dla sie bie i in nych, kładł na cisk
na uspra wie dli wie nie i uświę ce nie, pro wa dzą ce osta tecz nie
do do sko na łej mi ło ści, ja ko spo so bie osią gnię cia te go sta nu. Je -
go me to dy pro wa dze nia lu dzi do ta kie go ży cia skło ni ły kler
do za my ka nia przed nim ko ściel nych drzwi. Gdy w ce lu re ali -
za cji swe go za mia ru uciekł się do gło sze nia na po lach, zwal cza -
li go ja ko gło szą ce go po za ko ścio ła mi. Nie zra żo ny, sło wem i pió -
rem kon ty nu ował ogła sza nie alar mu tym po sel stwem po ca łej
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Wiel kiej Bry ta nii i Ir lan dii, co do pro wa dzi ło do po wsta nia prę -
żne go ka płań skie go ru chu. We sley był nie stru dzo ny. Przez pra -
wie 53 la ta, od 36 ro ku ży cia nie mal do koń ca 89 ro ku ży cia, jak
ma ło kto pra co wał gło sem i pió rem, czy niąc to na rzecz swej sza -
far skiej praw dy – uspra wie dli wie nia i uświę ce nia, ja ko kro ków
do uzy ska nia Bo skiej mi ło ści, Bo skie go ide ału dla Je go lu du.
Wy da je się, że je dy ny mi dłu żej słu żą cy mi człon ka mi sied miu
gwiazd by li św. Jan i Po li karp – ten pierw szy słu żył ja ko czło nek
gwiezd ny oko ło 70, a ten dru gi – oko ło 65 lat. We sley był za rów -
no bar dzo mi łu ją cym, jak i uro czym czło wie kiem. Spo ry na te -
mat je go sza far skiej dok try ny wca le nie za szko dzi ły je go świę -
te mu du cho wi do bro ci, któ re mu nie wąt pli wie po ma gał cha rak -
ter tej dok try ny, w na tu ral ny spo sób sprzy ja ją cy ła go dze niu
uspo so bie nia czło wie ka. 

(55) Wkrót ce do te go trą bie nia na alarm do Joh na We sleya
przy łą czył się je go brat Char les. O ile wie my, cho ciaż by ły trzy
pa ry bra ci w gru pie Apo sto łów (Piotr i An drzej, Ja kub i Jan, Ja -
kub i Ju da), John i Char les We sley by li je dy ny mi cie le sny mi
brać mi, któ rzy sta li się jed ną z par sie dem dzie się ciu ogól nych
star szych, dru go rzęd nych pro ro ków, po sy ła nych ja ko 35 par
mię dzy dwo ma Żni wa mi. Char les był nie tyl ko to wa rzy szem
i po moc ni kiem Joh na, lecz ta kże naj więk szym i być mo że naj bar -
dziej płod nym au to rem pie śni wszech cza sów. Po zo sta wił swe -
mu i na stęp nym po ko le niom oko ło 6 000 pie śni, z któ rych nie -
któ re, ta kie jak Je zus, któ re go mi łu je mo ja du sza, na le żą do naj pięk -
niej szych ze śpie wa nych pie śni. W świę tej jed no ści ze swym bra -
tem Char les moc no trzy mał trą bę i ogła szał alarm tak dłu go, jak
żył. Bar dzo szyb ko przy łą czy ła się do nich gru pa rów nie wspa -
nia łych wier nych Ka pła nów, jak w ka żdym in nym ru chu Ma -
lucz kie go Stad ka w okre sie mię dzy dwo ma Żni wa mi. Ruch We -
sleya był bo wiem rów nie du cho wym ru chem, jak ka żdy po -
wsta ją cy mię dzy Żni wa mi. Ci po świę ce ni Ka pła ni wier nie ogła -
sza li alarm. Nie ba wem za czę li po ja wiać się wśród nich wo dzo -
wie z utra cju szy ko ron, ta cy jak Whi te field, Co ke, Clark itd.
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Póź niej in ni, ta cy jak Wat son, Whe don, Simp son, Hurst, Buc kley
itp. przy łą czy li się do me to dy stów i ja ko wo dzo wie z utra cju szy
ko ron wszy scy po łą czy li się w ofia ro wa niu an ty ty picz nej cza szy,
mi sy i ły żki. Czy niąc to ja ko an ty typ Pa gie la, wy ru szy li ja ko
ksią żę an ty ty picz ne go Asze ra w marsz, bę dą cy an ty ty pem wer -
se tu 26. Wo kół nich gro ma dzi ły się sta le ro sną ce licz by sek ciar -
skich me to dy stów, któ rzy nie by li spło dze ni z Du cha. Od wa żnie
przy stę po wa li do bi twy, wal cząc po le micz nie za swo ją sza far ską
dok try nę: Bo ską mi ło ścią, zdo by wa ną po przez uspra wie dli wie -
nie i uświę ce nie, ja ko Bo skim ide ałem dla Je go lu du. Uży wa li tej
dok try ny oba la ją co i na pra wia ją co prze ciw ko mar twe mu for ma -
li zmo wi i świa to wo ści; przed sta wia li ta kże tę na ukę dok try nal -
nie i etycz nie, przy czym aspekt dok try nal ny za wie rał pew ne
wy pa cze nia wpro wa dzo ne przez wo dzów z utra cju szy ko ron.
Roz po czy na jąc ta kie po stę po wa nie, by li an ty ty pem wy ru sza nia
w pod róż przez Asze ra (w.26); gdy kon ty nu owa li ją, by li an ty -
ty pem kon ty nu owa nia przez Asze ra tej trzy dnio wej pod ró ży;
gdy w swo ich przed sta wi cie lach Obo zu Epi fa nii do trą do wa -
run ków Ty siąc le cia, bę dą an ty ty pem do tar cia przez Asze ra
do Pa ran. Czy niąc to, gło si li i bro ni li Bo skiej mi ło ści. W roz dzia -
le VII po da li śmy szcze gó ły na te mat spraw zwią za nych z an ty -
ty picz nym Asze rem.

(56) Wer set 27 do pro wa dza nas do pod ró ży Naf ta lie go (wal -
czą cy), ostat nie go po ko le nia czwar te go obo zu. Księ ciem te go
po ko le nia był Achi ra (mój brat jest wiel ki), syn Ena na (źró dla ny, jak
fon tan na). An ty ty pem po ko le nia Naf ta lie go jest Ko ściół uni ta -
rian -uni wer sa li stów. Ich sza far ska dok try na jest na stę pu ją ca:
jest tyl ko je den Bóg, któ re go głów nym przy mio tem jest mi łość.
Po cząt ko wo ko ściół ten po sia dał bar dzo du żą ilość praw dy, tj.
jed ność Bo ga (w prze ci wień stwie do trój cy), śmier tel ność czło -
wie ka (w prze ci wień stwie do wro dzo nej nie śmier tel no ści du -
szy), śmierć ja ko ka ra za grzech (w prze ci wień stwie do wiecz -
nych mąk) oraz przy szła pró ba (w prze ci wień stwie do pró by
w obec nym ży ciu ja ko koń czą cej wszel kie pró by). Fakt, że Naf -

726 Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego



ta li był sy nem słu żą cej Ra che li tłu ma czy, dla cze go je go an ty typ
po sia dał tak wie le praw dy, co zdra dza je go bli ski zwią zek z Ma -
lucz kim Stad kiem. Ze smut kiem mu si my po wie dzieć jed nak, że
uni ta ria nie -uni wer sa li ści bar dzo da le ko ode szli od pierw szych
ka płań skich na uk. Od rzu ca ją na wet okup ja ko rów no wa żną
ce nę, a w swym wy ższym kry ty cy zmie ja ko de no mi na cja sto ją
na cze le ru chów nie do wiar stwa. Dla więk szo ści z nich Bi blia
jest nie natch nio nym zbio rem ksiąg, naj czę ściej błęd nych. Więk -
szość z nich za prze cza nie po ka la ne mu po czę ciu na sze go Pa na.
W swej czę ści uni wer sa li stycz nej wie rzą w zba wie nie wszyst kich
lu dzi i dia błów, łącz nie z sza ta nem. Wśród de no mi na cji pro te -
stanc kich są obec nie naj bar dziej od da le ni od praw dy. Bra tem
z Ma lucz kie go Stad ka, któ ry trą bił na alarm na te mat jed no ści
jed ne go Bo ga mi ło ści, w prze ci wień stwie do trój cy, był Mi chał
Ser wet. Uro dził się ja ko Hisz pan, ale więk szość swe go do ro słe -
go ży cia spę dził we Fran cji. Był człon kiem świ ty Ka ro la V w cza -
sie sej mu w Au gs bur gu w ro ku 1530, gdy lu te ra nie przed sta wia -
li swe (au gs bur skie) wy zna nie wia ry. Ser wet, ce sar ski dwo rza -
nin, mu siał prak ty ko wać spo ro dy plo ma cji w swych kon tak -
tach z rzym sko ka to li ka mi i pro te stan ta mi. Ży wo in te re so wał
się po le mi ka mi tam tych cza sów, lecz po za po dzie le niem się
z kil ko ma bli ski mi przy ja ciół mi naj czę ściej za trzy my wał swe
po glą dy dla sie bie, po nie waż by ły one rów nie prze ciw ne po glą -
dom in nych pro te stan tów co rzym sko ka to li ków. Czte ry z je go
na uk, jak wspo mnie li śmy po wy żej, by ły bo wiem prze ciw ne
czte rem dok try nom, któ re są „ich po do bień stwem po ca łej zie -
mi” (Zach. 5:6) – trój cy, nie śmier tel no ści, wiecz nych mąk i pró -
by, ogra ni czo nej do te go ży cia. W tych czte rech wiel kich błę dach
więk szość pro te stan tów oraz wszy scy gre ko i rzym sko ka to li cy
są do sie bie wza jem nie po dob ni – są „ich po do bień stwem po ca -
łej zie mi”. W ro ku 1531, w wie ku 20 lat, wy dał ksią żkę Błę dy na te -
mat trój cy. Rok póź niej wy dał po pra wio ną wer sję tej ksią żki,
od po wia da jąc w niej na za rzu ty sta wia ne jej pierw sze mu wy da -
niu. Po nie waż pra wie nikt nie za re ago wał na je go po glą dy,
opu ścił świ tę ce sa rza i udał się do Fran cji. Z po wo du krań co we -
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go za gro że nia w tym rzym sko ka to lic kim kra ju z re gu ły za cho -
wy wał tam mil cze nie w kwe stii swych na uk co do czte rech wy -
żej wspo mnia nych błę dów. Nie sta wił się na spo tka nie, by de -
ba to wać na te mat trój cy z Kal wi nem w Pa ry żu w ro ku 1536
z po wo du uza sad nio nej oba wy, że Kal win wy da go rzym sko ka -
to li kom. Nie mal przez 10 lat nie dys ku to wał na ten te mat pra -
wie z ni kim. Póź niej, w ro ku 1546, roz po czął li stow ną po le mi kę
na ten te mat z Kal wi nem. W ro ku 1553 wy słał Kal wi no wi eg -
zem plarz swej naj now szej ksią żki pt. Przy wró ce nie praw dzi we go
chrze ści jań stwa, któ ra oczy wi ście by ła an ty try ni tar ska i osta tecz -
nie do pro wa dzi ła do spa le nia go na sto sie w Ge ne wie, w wy ni -
ku podże ga nia Kal wi na, któ ry już wcze śniej za bie gał o to, by
fran cu ska in kwi zy cja spa li ła go w Lyonie, we Fran cji. W po le mi -
ce Ser wet był jed nak bar dzo sil ny w kwe stii jed no ści Bo ga mi -
ło ści w prze ci wień stwie do trój cy. W ten spo sób ogła szał alarm
na swej trą bie, któ rej try ni ta rze bar dzo się ba li.

(57) Jak w przy pad ku Bar to na Sto ne w sto sun ku do Tho ma -
sa Camp bel la, któ re go ten pierw szy był to wa rzy szem i po moc ni -
kiem, a ta kże w przy pad ku J. Wol fa w sto sun ku do Wil lia ma Mil -
le ra, któ re go ten pierw szy był to wa rzy szem i po moc ni kiem, La -
elius So cyn ni gdy nie na wią zał oso bi ste go kon tak tu z Ser we tem
– po ma gał mu nie świa do mie i na od le głość. La elius So cyn roz po -
czął ogła szać alarm we Wło szech, lecz pla ny in kwi zy cji, by ode -
brać mu ży cie, zmu si ły go do uciecz ki do Szwaj ca rii, gdzie pra co -
wał ci cho i pry wat nie, przez ró żne pu bli ka cje. Tak cię żkie wa run -
ki stwo rzy ły dru gie mu sy no wi słu żą cej an ty ty picz nej Ra che li
dzie ci an ty ty picz nej Lei! Mi mo to do brze przy słu żył się spra wie.
Ser wet i So cyn w ró żnych miej scach znaj do wa li ka płań skich po -
moc ni ków, ja ko sze ro ko roz rzu co ne gło sy wo ła ją ce w ciem nej no -
cy try ni ta ry zmu, ludz kiej nie śmier tel no ści, wiecz nych mąk i bra -
ku pró by w przy szło ści. I tak tu i ów dzie, na praw dę ma ły i po zba -
wio ny lo kal nych kon tak tów, ka płań ski ruch był re pre zen to wa ny
przez sa mot ne go Ka pła na, ogła sza ją ce go alarm na swej sym bo -
licz nej trą bie. Je den z uczniów La eliu sa So cy na (Fau stus So cyn)
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był je go sio strzeń cem. Ja ko pierw szy z wo dzów z utra cju szy ko -
ron zwią za nych z tym ka płań skim ru chem, brał on ak tyw ny
udział w od no śnej po le mi ce, po cząt ko wo we Wło szech, póź niej
w Szwaj ca rii, a osta tecz nie w Pol sce. In ni wo dzo wie z utra cju szy
ko ron przy łą cza li się do te go ru chu i za mie nia li go w sek tę,
na przy kład Da vi dis, a w na stęp nych stu le ciach Prie stley, Co le rid -
ge, Chan ning, Nor ton, Abott itd. Ofia ro wa li oni cza szę, mi sę i ły -
żkę i w ten spo sób, ja ko an ty ty picz ny Achi ra, wy ru sza li w marsz
bę dą cy an ty ty pem te go opi sa ne go w wer se cie 27. Przy łą cza li się
do nich nie po świę ce ni zwo len ni cy, sek cia rze, z któ rych ci wo dzo -
wie z utra cju szy ko ron zbu do wa li de no mi na cję uni ta rian -uni -
wer sa li stów. Przy stę po wa li oni w spo sób po le micz ny do dys ku -
sji na te mat sza far skiej dok try ny tej ro sną cej de no mi na cji – je den
Bóg jest do sko na ły w mi ło ści, ja ko swym głów nym przy mio cie.
Przed sta wia li ją oba la ją co i na pra wia ją co w prze ci wień stwie
do trój cy, wro dzo nej nie śmier tel no ści, bra ku przy szłej pró by
i wiecz nych mąk. Pre zen to wa li ją ta kże dok try nal nie i etycz nie.
Czy niąc to, by li an ty ty pem pod ró żo wa nia przez Naf ta lie go, zgod -
nie z wer se tem 27. Wy ru sze nie przez nich w dro gę by ło an ty ty -
pem roz po czę cia przez Naf ta lie go pod ró ży z wer se tu 27; kon ty -
nu owa nie jej przez nich by ło an ty ty pem kon ty nu owa nia jej przez
nie go; za koń cze nie tej dro gi w aspek cie epi fa nicz nym, w an ty ty -
picz nym Pa ran, jest an ty ty pem do tar cia przez Naf ta lie go do Pa -
ran. Czy niąc to, gło si li i bro ni li Bo skiej mi ło ści. Szcze gó ły na ten
te mat mo żna zna leźć w roz dzia le VII. Jak mo żna za uwa żyć, wer -
set 28 stresz cza szcze gó ły po da ne w wer se tach 11-27, tak jak
4 Moj. 7:84-88 pod su mo wu je ofia ry ksią żąt dwu na stu po ko leń,
szcze gó ło wo po da ne wcze śniej. 

(58) W wer se tach 29-32 po da ny jest epi zod, któ ry miał
miej sce w trak cie wy ru sza nia spod Sy na ju. Oczy wi ste jest, że
wy stą pił on wła śnie wte dy, gdy od by wał się wy marsz spod
Sy na ju, co wy ni ka z: (1) umiej sco wie nia go w tym cza sie –
mię dzy dwo ma czę ścia mi opi su tej pod ró ży (w.11-28 oraz
w.33-36); (2) słów Mo jże sza („wy ru sza my … pójdź z na mi”);
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(3) od po wie dzi Cho ba ba (w.30); oraz (4) usil nych próśb Mo -
jże sza („nie opusz czaj nas … je że li pój dziesz z na mi … od -
wza jem ni my się do bra mi”). Po nie waż opusz cze nie an ty ty -
picz ne go Sy na ju mia ło miej sce w cza sie Ży dow skie go Żni wa,
przy czym Pu sty nia Sy naj jest ty pem ży do stwa, epi zod ten
jest ty pem cze goś, co mia ło wte dy miej sce. Ro zu mie my, że
jest on ty pem usil nych próśb na sze go Pa na do cie le sne go
Izra ela, by to wa rzy szył du cho we mu Izra elo wi w je go pod ró -
żach Wie ku Ewan ge lii i w ten spo sób stał się czę ścią du cho -
we go Izra ela, cze go cie le sny Izra el nie chciał uczy nić. Szcze -
gó ły po ka żą, że ta ka in ter pre ta cja an ty ty pu jest wła ści wa.
Cho bab (umi ło wa ny – Rzym. 11:28) był szwa grem Mo jże sza
(Sędz. 1:16; 4:11), po nie waż był sy nem te ścia Mo jże sza (w.29).
Za mie sza nie w prze kła dzie A.V., po le ga ją ce na na zwa niu
go te ściem Mo jże sza (Sędz. 1:16; 4:11), jest wy ni kiem fak tu,
że sło wo cho then zna czy teść, zięć i ob lu bie niec. Po rów na nie
wer se tu 29 z 2 Moj. 18:1-12 uto żsa mia Je tro oraz Ra gu ela lub
Reu ela (2 Moj. 2:18). Zau wa żmy przy oka zji, że cho ciaż Cho -
bab nie to wa rzy szył Mo jże szo wi i Izra elo wi, nie któ rzy z je -
go po tom ków ja ko Ke ni ci al bo to uczy ni li, al bo póź niej uda -
li się do Pa le sty ny (Sędz. 1:16; 4:11). W tym ob ra zie proś ba
Mo jże sza, by Cho bab to wa rzy szył Izra elo wi przed sta wia na -
sze go Pa na al bo bez po śred nio dą żą ce go do na wró ce nia Izra -
ela w cza sie, gdy prze by wał On w cie le, al bo dą żą ce go do te -
go po śred nio po przez Apo sto łów oraz in nych bra ci, ta kich
jak Szcze pan, Bar na ba, Apol los, Ty mo te usz itd., gdy Pan stał
się już uwiel bio ną isto tą du cho wą. Izra el, ja ko syn Bo ga – Ra -
gu ela (Oz. 11:1) – był więc szwa grem na sze go Pa na ja ko no -
we go stwo rze nia, tak jak nasz Pan ja ko ta ki jest Ob lu bień cem
cór ki Je ho wy (Ps. 45:11,14). Nie chce my oczy wi ście przez to
po wie dzieć, że Je zus nie jest bez po śred nim Sy nem Bo żym.
Punkt wi dze nia sy na i cór ki w Oz. 11:1 oraz w Ps. 45:11,14
do ty czy wzglę dów kla so wych, a nie in dy wi du al nych. Je zus,
nie bę dą cy kla są w tym ty pie klas, przed sta wio ny jest ja ko
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zięć Bo ga z punk tu wi dze nia Je tra (Reu el, Ra gu el) oraz je go
ro dzi ny (2 Moj. 2:16-23). Pro szę to po rów nać z E 11, str.25, 26,
ak. 17, 18. To, że w cza sie po by tu w cie le nasz Pan bez po śred -
nio za bie gał o na wró ce nie Izra ela jest oczy wi ste na pod sta -
wie Je go ca łej słu żby, któ rą wzru sza ją co i ze łza mi pod su mo -
wu je w na stę pu ją cych sło wach: „Ileż to ra zy chcia łem zgro -
ma dzić dzie ci two je, jak ko kosz zgro ma dza pi sklę ta swo je
pod skrzy dła, a nie chcie li ście” (Mat. 23:37-39; Łuk. 19:41-44).
Dą żąc do ich na wró ce nia („pójdź z na mi”), sta wiał przed ni -
mi ofer tę wy so kie go po wo ła nia te go Na sie nia do Bo skiej na -
tu ry i dzie dzic twa Bo że go („wy ru sza my do miej sca, o któ rym
Pan po wie dział: Dam je wam” – 1 Moj. 22:16-18). Sta ra jąc się
ze brać Na sie nie oraz wie dząc, że bło go sła wień stwo to naj -
pierw mia ło być za ofe ro wa ne Izra elo wi (Ja na 1:11-13;
Rzym.1:16), ogra ni czał Swą słu żbę do Izra ela, po szu ku jąc je -
go zbłą ka nych owiec (Mat. 15:24). Nasz Pan czę sto wprost
obie cy wał Izra elo wi wiel kie bło go sła wień stwa („uczy ni my ci
do bro” – Mat. 22:1-4; Ja na 6:26-58 itp.). Po dob nie pró bo wał
po zy skać ich przez Apo sto łów i in nych, ofe ru jąc im przez
nich wiel kie bło go sła wień stwa (Mat. 10:6; Łuk. 10:1-16;
Dz.Ap. 1:8; 2:14-40; 3:12-26; 13:16-49). Roz ta cza nie przez Nie -
go i przez nich szcze gó łów wspa nia łych rze czy wy so kie go
po wo ła nia przed Izra elem jest po ka za ne w ty pie w sło wach:
„po nie waż Pan obie cał wie le do bre go Izra elo wi”.

(59) Od mo wa Cho ba ba przy ję cia za pro sze nia Mo jże sza
do to wa rzy sze nia mu i Izra elo wi spod Sy na ju do Ka na anu
(w.30) jest ty pem od mo wy Izra ela wej ścia do sfe ry praw dy i du -
cha praw dy w dro dze do Kró le stwa. Od mo wa ta zo sta ła po da -
na sło wem i czy nem. Od rzu ce nie te go za pro sze nia sło wem po -
le ga ło na sprze ci wia niu się przez nich ofer cie Je zu sa oraz Je go
rzecz ni ków przez ca łe Ży dow skie Żni wo. Od rzu ce nie go przez
nich czy nem po le ga ło na prze śla do wa niu i uśmier ce niu Je zu sa
oraz prze śla do wa niu Je go rzecz ni ków, tor tu ro wa niu wie lu
z nich oraz in nych uczniów, a ta kże uśmier ce niu nie któ rych
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z nich i in nych uczniów (Mat. 22:5,6). Św. Pa weł bar dzo szcze -
gó ło wo opi su je to w Rzym. 9,10 i 11. Za tem fak ty te go przy pad -
ku po zo sta ją w peł nej har mo nii z po da ną po wy żej in ter pre ta -
cją ty pu. Sło wa Cho ba ba, że odej dzie do wła snej zie mi oraz
swej ro dzi ny są ty pem mó wie nia przez Ży dów sło wem i czy -
nem, że po zo sta ną w sfe rze Za ko nu i je go du cha oraz przy lu -
dziach, któ rzy trzy ma li się sfe ry Za ko nu i je go du cha. Fak ty
z Ży dow skie go Żni wa oraz Wie ku Ewan ge lii, na ile do ty czą
one Izra ela ja ko na ro du, do wo dzą, że to uczy ni li. Do świad czy -
li w tym nie ła ski i cier pień po ka za nych w do świad cze niach Ha -
gar i Isma ela na pu sty ni, po wy gna niu z do mu Abra ha ma.

(60) Nie po zwo lo no im jed nak pójść tak nie ko rzyst ną dro gą
bez pro te stów i próśb ze stro ny Pa na, by te go nie czy ni li, któ re
by ły bez po śred nio kie ro wa ne do nich w cza sie Je go po by tu
w cie le, a gdy był już isto tą du cho wą – po śred nio przez Je go
rzecz ni ków. Te pro te sty i proś by są przed sta wio ne w ty pie
w wer se tach 31 i 32. Zau wa żmy pro test i proś bę w sło wach:
„pro szę, nie opusz czaj nas”. Ja kże sło wa te przy po mi na ją nam
peł ne mi ło ści na po mnie nia Je zu sa do Ży dów, szcze gól nie te za -
pi sa ne w Ja na 6-8 oraz 10! Ja kże przy po mi na ją nam pro te sty
i proś by Pio tra i Paw ła, za pi sa ne w Dzie jach Apo stol skich! Za -
chę ca jąc Cho ba ba do pój ścia z ni mi i pró bu jąc po zy skać go
do uda nia się z Izra elem, Mo jżesz przed sta wił to ja ko za szczyt,
pro po nu jąc mu funk cję kom pe tent ne go prze wod ni ka (w.31).
Jest to ty pem fak tu, że Je zus i Je go rzecz ni cy za szczy ci li Izra el
ofer tą pierw sze go miej sca, ja ko przy wód ców in nych, gdy by ze -
chcie li pójść z Izra elem du cho wym. Po nie waż Cho bab do brze
znał ba zy na pu sty ni („wiesz, gdzie mo gli by śmy obo zo wać
na pu sty ni”), był od po wied nim ty pem Izra ela, któ re mu stu dio -
wa nie Za ko nu i Pro ro ków da ło wie le praw dy. Mie li ta kże in ne
po mo ce dla praw dy, po dob ne do tych, ja kie an ty ty picz ni Ke ha -
ty ci do star cza ją Ka pła nom w po sta ci dzieł ję zy ko wych, eg ze ge -
tycz nych, hi sto rycz nych i sys te ma tycz nych („mo żesz być dla
nas prze wod ni kiem [do słow nie: za miast oczu – przy pis tł.]”). To
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prze ko nu ją ce za pro sze nie zo sta ło za ofe ro wa ne Izra elo wi ja ko
za chę ta, bę dą ca dla nie go wiel kim kom ple men tem, któ ry w mia -
rę mo żli wo ści miał zdo być je go przy chyl ną re ak cję, po nie waż ta -
ka proś ba po zy ska ła by do bre ser ce wte dy, gdy za wio dła by nie -
mal ka żda in na. Proś ba ta sta je się jesz cze moc niej sza w wer se -
cie 32. Zwróć my uwa gę na po wtó rze nie: „a sta nie się … tak, sta -
nie się” [sło wa te nie wy stę pu ją w żad nym pol skim tłu ma cze niu
te go wer se tu – przy pis tł.], co – ja ko szcze gól nie go rą ca proś ba
– wska zu je na wiel kie pra gnie nie Mo jże sza, by Cho bab im to wa -
rzy szył. Jest to ty pem szcze gól nie go rą cych próśb, ja kie Je zus i Je -
go rzecz ni cy kie ro wa li do Izra ela, by po zy skać go, gdy ten wy -
da wał się zde cy do wa ny od rzu cić ła ska we i czę ste ofer ty wy so -
kie go po wo ła nia. Je zus oraz Je go rzecz ni cy z go rą cą mi ło ścią po -
wta rza li ofer tę bło go sła wieństw i przy wi le jów Wie ku Ewan ge -
lii dla Izra ela wła śnie po to, by uchro nić go od tej stra ty i zwią -
za nych z tym cier pień. Do ofer ty uczy nie nia Cho ba bo wi do bra,
zło żo nej w wer se cie 29, Mo jżesz do łą czył obiet ni cę udzie le nia
mu wszyst kie go, cze go Bóg udzie li Izra elo wi, po mi mo od rzu ce -
nia pierw szej ofer ty. Jest to ty pem fak tu, że Je zus oraz Je go
rzecz ni cy obie ca li cie le sne mu Izra elo wi, że je śli zmie ni zda nie,
zo sta nie wcie lo ny do Izra ela du cho we go, ze wszyst ki mi bło go -
sła wień stwa mi i przy wi le ja mi du cho we go Izra ela (Rzym.
11:23,24), a po cząt ko we od rzu ce nie przez nie go tej ofer ty nie bę -
dzie po wo dem ja kie go kol wiek uprze dze nia prze ciw ko nie mu.
Czę sto ofe ru jąc Izra elo wi bło go sła wień stwa i przy wi le je Wie ku
Ewan ge lii, gdy ten za pierw szym ra zem je od rzu cał, Je zus oraz
Je go rzecz ni cy w cza sie Ży dow skie go Żni wa by li oczy wi ście
an ty ty pem ofert z wer se tu 32. Cho bab po zo stał przy swej pier -
wot nej od mo wie, co nie wąt pli wie by ło po wo dem głę bo kie go
smut ku dla Mo jże sza. Po dob nie Izra el, ja ko na ród, pod trzy mał
swą po cząt ko wą od mo wę, a wie my, że by ło to po wo dem głę bo -
kie go smut ku Je zu sa oraz Je go rzecz ni ków (Mat. 23:37-39; Łuk.
19:41-44; Rzym. 9:2,3). Cho ciaż po tknę li się w Ży dow skim Żni -
wie (Rzym. 11:7-12), dzię ku je my Bo gu, że pod no szą się do sta -
nu co raz więk szej ła ski, któ ra nie ba wem osią gnie swe peł ne
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urze czy wist nie nie (Rzym. 11:25-36). Epi zod z Cho ba bem jest
ko lej nym po twier dze niem, że wła ści wie zro zu mie li śmy an ty typ
pod ró ży Izra ela spod Sy na ju do Pa ran.

(61) An ty typ wer se tu 33 przy to czy li śmy po wy żej, po da jąc
do wo dy, że pod róż spod Sy na ju do Pa ran re pre zen tu je pod róż
praw dzi we go i no mi nal ne go du cho we go Izra ela Bo ga pod czas
Wie ku Ewan ge lii. To oraz in ne od nie sie nia do te go frag men tu
w tym roz dzia le wnio sły do je go wy ja śnie nia wy star cza ją co du -
żo, by ja snym uczy nić je go an ty typ. Dla te go nie bę dzie my po -
wta rza li tu taj tych wy ja śnień. Te sa me uwa gi do ty czą wer se tu
34, któ re go sło wa, że to ob łok, a nie słup ognia był nad ni mi
w dniu, w któ rym opu ści li obóz pod Sy na jem do wo dzi, że pod -
róż ta nie roz po czę ła się mię dzy Żni wa mi, gdy by ła noc, lecz
w jed nym ze Żniw, któ re są dnia mi w od ró żnie niu od no cy
mię dzy ni mi oraz no cy Epi fa nii, po dniu Pa ru zji. Czas ich wy -
ru sze nia pod czas dnia, po łą czo ny z fak ta mi po da ny mi w ca łym
tym roz dzia le do wo dzi, że w an ty ty pie mia ło to miej sce w cza -
sie Ży dow skie go Żni wa. Mo dli twy Mo jże sza, za pi sa ne w wer -
se tach 35 i 36, zga dza ją się z my ślą, że po stęp w ła sce, zna jo mo -
ści oraz słu żbie w chrze ści jań skim ży ciu jest po ka za ny w mar -
szu (gdy ar ka po su wa ła się do przo du), a obo zo wa nie jest ty pem
zno sze nia prób, cier pień i prze śla do wań chrze ści jań skie go ży cia
(gdy się za trzy my wa ła). Jak za uwa ży li śmy, po stęp w zna jo mo -
ści, ła sce i słu żbie do ko nu je się głów nie w cza sie spo rów. To wła -
śnie z te go po wo du nasz Pan, ja ko an ty ty picz ny Mo jżesz, mo -
dli się za na mi, gdy wal czy my z błę dem, grze chem, sa mo lub -
stwem i świa to wo ścią ja ko na szy mi wro ga mi, któ rzy ja ko ta cy
są ta kże wro ga mi na sze go Oj ca. Je zus mo dli się ta kże o po ra żkę
wro gów Bo ga i lu du Bo że go: „Po wstań [do wal ki prze ciw ko
wro gom Two im i Two je go lu du], Pa nie, a niech się roz pro szą
[zo sta ną cał ko wi cie po ko na ni] twoi wro go wie [grzech, błąd,
sa mo lub stwo i świa to wość, z ich wo dza mi – sza ta nem, świa tem
i cia łem]. I niech uciek ną przed to bą ci, któ rzy cię nie na wi dzą”.
W an ty ty pie Je zus za no si tę mo dli twę w for mie wsta wia nia się
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za na mi oraz w for mie Swe go dzia ła nia, któ re go efek tów bar dzo
pra gnie (mo dli się) ja ko wy ni ku wal ki du cho we go Izra ela o speł -
nie nie się tej mo dli twy. Pod ró żo wa nie Izra ela przed sta wia więc
wo jow ni czą część chrze ści jań skie go bo ju, któ rym jest wzra sta -
nie w ła sce, zna jo mo ści oraz słu żbie wśród wal ki. De fen syw ną
czę ścią chrze ści jań skie go bo ju jest zno sze nie ata ków wśród
prób, cier pień i prze śla do wań. Cho ciaż w ich trak cie chwi lo wo
nie do ko nu je się no wy po stęp, pró bom pod da wa ne są wcze -
śniej sze osią gnię cia (gdy się za trzy my wa ła). Pan Je zus mo dli
się, by Je ho wa po wró cił od wo jow ni czej wal ki do obro ny Swe -
go lu du: „Wróć [od ści ga nia roz pro szo nych wro gów], Pa nie,
do [obro ny] nie zli czo nych ty się cy Izra ela”. W tym miej scu,
gdzie w spe cy ficz ny spo sób opi sy wa na jest pod róż od Sy na ju
do Pa ran, mo dli twa ta jest szcze gól nie sto sow na, po nie waż po -
wro tem tym bę dą wa run ki Ty siąc le cia (Pa ran), gdy Bóg bę dzie
szcze gól nie bro nił nie zli czo ne ty sią ce – świat ludz ko ści – Izra el
Ty siąc le cia przed du cho wy mi wro ga mi. Bę dzie to po wrót ozna -
cza ją cy re sty tu cję (Ps. 90:3). Na tym koń czy my na sze roz wa ża -
nia 4 Moj. 10 oraz pierw sze go, du że go frag men tu 4 Mo jże szo -
wej (roz dzia ły 1-10), w cza sie któ rych (przy ana li zie roz dzia łów
1 i 2) zba da li śmy ta kże 4 Moj. 26. Dość szcze gó ło wo roz wa ży li -
śmy więc pra wie jed ną trze cią roz dzia łów i po nad jed ną trze cią
te ma tów 4 Księ gi Mo jże szo wej. Do tych czas roz wa żo ne ty py
po ka zu ją, że Izra el był zor ga ni zo wa ny w sta bil ny na ród; po dob -
nie czy nią i an ty ty py po ka zu jąc, że no mi nal ny i du cho wy Izra -
el jest zor ga ni zo wa ny w sta bil ny na ród sym bo licz ny. Dzię ku je -
my Bo gu za świa tło, ja kie go udzie lił nam do tych czas na te mat
tej księ gi, i pro si my Go, by udzie lał nam dal szych ty picz nych
prawd na cza sie.

PY TA NIA
(1) Ja kie są po do bień stwa i ró żni ce mię dzy słu pem ob ło ku i ognia

a dwie ma trą ba mi z 4 Moj. 10? Ja kie jest w sym bo lach bi blij nych zna -
cze nie trą by i trą bie nia i z cze go wy ni ka fakt, że te dwie trą by są ty -
picz ne? W ja ki spo sób zna cze nie trą by i trą bie nia na niej po twier dza
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trą ba z 2 Moj. 19? W ja ki spo sób czy ni to brzmie nie trą by ju bi le uszo -
wej z 3 Moj. 25? W ja ki spo sób po ka zu ją to trą by uży te pod czas okrą -
ża nia Je ry cha i ja kie in ne trą by ogła sza ją to sa mo po sel stwo? W ja ki
spo sób jest to po ka za ne w Ge de onie? Ja kie in ne wer se ty po da ją tę sa -
mą myśl? – omów ko lej no. 

(2) Kto miał wy ko nać te trą by i ja kie jest te go zna cze nie? Za po -
śred nic twem ko go Mo jżesz wy ko nał te trą by? Ko go ty pem są Be sa -
lel i Oho liab oraz ich po moc ni cy? Co przed sta wia wy ko na nie tych
trąb ze sre bra i w ca ło ści z jed ne go ka wał ka? Ja kie są dwa naj wa żniej -
sze po sel stwa ogła sza ne w cza sie Wie ku Ewan ge lii i w ja ki in ny spo -
sób mo żna je okre ślić?

(3) Cze go stresz cze niem jest zba wie nie na po zio mie ludz kim i co,
ogól nie mó wiąc, ono obej mu je? Co za wie ra się w tym po sel stwie,
na co ono wska zu je i co ozna cza? – omów ko lej no. Co mo żna po wie -
dzieć o tych rze czach w od nie sie niu do na uk Sta re go Te sta men tu? 

(4) Cze go stresz cze niem jest wy so kie po wo ła nie i w czym jest ono
po dob ne do zba wie nia na po zio mie ludz kim? Co ono ozna cza,
na czym się sku pia i w ja ki spo sób ob ja wia? – omów ko lej no. Przez
ja kie eta py prze cho dzi ono u no we go stwo rze nia? Co wy so kie po wo -
ła nie obej mu je? – omów ko lej no. Cze go rze czy te są pod su mo wa -
niem?

(5) Ja kie my śli znaj du je my też w Sta rym i No wym Te sta men cie?
– omów ko lej no na przy kła dzie Kró le stwa, dru gie go ad wen tu i zmar -
twych wsta nia. Ja kie ty py i pro roc twa Sta re go Te sta men tu na le żą
do Pie śni Ba ran ka i ja ki jest te go po wód? Ja kie ele men ty do ty czą ce zba -
wie nia na po zio mie ludz kim mo żna rów nież zna leźć w No wym Te sta -
men cie? Dla cze go stwier dzi li śmy, że – ogól nie mó wiąc – Sta ry Te sta ment
jest Pie śnią Mo jże sza, a No wy Te sta ment – Pie śnią Ba ran ka? Czym
z punk tu wi dze nia prze ka zy wa nych tre ści ró żnią się z jed nej stro ny
Sta ry i No wy Te sta ment, a z dru giej – te dwie trą by? Ja ki mi mo to jest
zwią zek tych dwóch po selstw i w ja ki spo sób wska zu je na to typ?

(6) Ja kie by ło dwo ja kie za sto so wa nie trąb? Cze mu słu ży ło w ty -
pie zwo ły wa nie zgro ma dze nia i w ja ki spo sób zwo ły wa ne by ło zgro -
ma dze nie, a w ja ki ksią żę ta? Ko go ty pem jest zgro ma dze nie, a ko go
re pre zen tu ją ksią żę ta? Ja ka jest w an ty ty pie ró żni ca mię dzy trą bie -
niem w oby dwie trą by, a trą bie niem w jed ną z nich, i czym mo żna
to uza sad nić?
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(7) W ja ki spo sób by ło to wi docz ne w cza sie Pa ru zji? – po daj
przy kła dy. Ko go obej mu je ter min „ksią żę ta nad ty sią ca mi” i cze go ty -
pem by ło pry wat ne spo ty ka nie się przez nich z Mo jże szem? Dla cze -
go stan przy wód cy no mi nal ne go lu du Bo że go wy ma gał trą bie nia
tyl ko w jed na trą bę?

(8) Co za wie ra ło w so bie zgro ma dza nie no mi nal ne go lu du Bo że -
go i co to ozna cza ło? W ja kich in nych okre sach ta kie zwo ły wa nie
ogól nych zgro ma dzeń mia ło i ma miej sce i ja kie przy bie ra for my? Co
te dzia ła nia mia ły też na ce lu w przy pad ku no mi nal ne go lu du Bo że -
go? W ja ki spo sób do cho dzi ło do pry wat nych zgro ma dzeń an ty ty -
picz nych ksią żąt i ja ki był je den z ce lów? Na czym po le gał cel edu -
ka cyj ny? – omów na przy kła dzie po glą du od no śnie po wro tu Chry -
stu sa i Ty siąc le cia. Ja ki był trze ci cel ta kie go pry wat ne go zgro ma dza -
nia do Pa na? Ja ki był ostat ni z tych ce lów?

(9) Ja kie by ły ro dza je trą bie nia? Co re pre zen tu je trą bie nie
na alarm? Ja kie he braj skie sło wa wska zu ją na trą bie nie na alarm
i zwy kłe trą bie nie? W ja kich wer se tach wy stę pu ją te sło wa, wska zu -
ją ce na dwa ró żne ro dza je trą bie nia? – omów ko lej no. Ja kie fak ty po -
twier dza ją ta kże, że trą bie nie na alarm re pre zen tu je ogła sza nie kon -
tro wer syj ne go po sel stwa?

(10) Po daj ko lej no kil ka po twier dza ją cych to ilu stra cji. W ja ki
spo sób jest po ka za ne w ty pie otwie ra nie się praw dy wśród kon tro -
wer sji – co jest an ty ty picz ną chwa łą Pa na? Po daj ko lej no sto sow ne
przy kła dy z roz wi ja nia się praw dy epi fa nicz nej. Ja kie jest do świad -
cze nie lu du Bo że go przez ca ły Wiek od no śnie po trze by więk szej ilo -
ści świa tła?

(11) Co za tem mia ło na ce lu trą bie nie na alarm? Dla ko go sy gna -
łem miał być pierw szy alarm, cze go ten alarm jest ty pem i co re pre -
zen tu je ma sze ro wa nie przez od no śne obo zy? Dla ko go sy gna łem
miał być dru gi alarm, cze go ten alarm jest ty pem i co re pre zen tu je
ma sze ro wa nie przez od no śne obo zy? Skąd mo że my być pew ni, że
trą bio no na alarm po raz trze ci i czwar ty? Dla ko go sy gna łem miał być
trze ci alarm, cze go ten alarm jest ty pem i co re pre zen tu je ma sze ro -
wa nie przez od no śne obo zy? Dla ko go sy gna łem miał być czwar ty
alarm, cze go ten alarm jest ty pem i co re pre zen tu je ma sze ro wa nie
przez od no śne obo zy? Co przed sta wia po stęp do ko ny wa ny przez
dwa na ście po ko leń i cze go ty pem są w.5 i 6? 
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(12) Co po ka zu je w.7 i o ja kim trą bie niu mó wi? W ja ki spo sób
i dla cze go praw da po win na być przed sta wia na nie wo jow ni cze mu
no mi nal ne mu lu do wi Bo że mu? Kie dy po win ni śmy się gać po dys ku -
sje ja ko me to dę gło sze nia praw dy? – po daj przy kła dy. Co za tem po -
ka zu ją w.5 i 6 w kon tra ście do w.7?

(13) Co po ka zu je w.8, ko go re pre zen tu ją tu taj sy no wie Aaro -
na i przez ko go za wsze by ło roz po czy na ne trą bie nie? Na czym
pod tym wzglę dem po le ga ła wy jąt ko wość ko ścio ła efe skie go? Kto
roz po czy nał trą bie nie w ka żdym in nym okre sie Ko ścio ła? W ja kiej
ko lej no ści na stę po wa ło trą bie nie w pię ciu ko ścio łach mię dzy Żni wa -
mi i ja kie po sel stwo by ło wte dy ogła sza ne?

(14) Ja ka by ła ro la Joh na We sse la w ogła sza niu po sel stwa re for -
ma cji w okre sie Fi la del fii i kto kon ty nu ował to trą bie nie bez po śred -
nio po nim? Ja ki ko lej ny czło nek gwiezd ny kon ty nu ował to trą bie nie
i kto się do nie go po nim do łą czył? Kto był ko lej nym człon kiem tej
gwiaz dy, co trą bił i kto się do nie go przy łą czył? Cze go do ty czy ły ich
roz mo wy z wo dza mi z utra cju szy ko ron? Czym ró żni ły się ich wy -
stą pie nia przed ogó łem opi nii pu blicz nej? Ja ki ko lej ny czło nek
gwiezd ny Fi la del fii brał udział w tym trą bie niu i kto się do nie go
przy łą czył? Co by ło przed mio tem ich trą bie nia, za rów no w od nie sie -
niu do lu dzi, jak i wo dzów z utra cju szy ko ron? Co ozna cza ją sło wa:
„bę dzie to wam za usta wę na Wiek w wa szych po ko le niach”? 

(15) Cze go do ty czy w.9 oraz ja ką woj nę pro wa dzi chrze ści ja nin
i kim są je go wro go wie? W ja ki spo sób wro go wie ci gnę bią no we
stwo rze nie? W ja ki spo sób Ka na an ob ra zu je po le wal ki chrze ści ja ni -
na? Ja kie ar mie bio rą udział w tych du cho wych zma ga niach i przez
ko go są one do wo dzo ne? O co cho dzi w tym bo ju i od cze go za le ży
je go re zul tat? 

(16) Ja ką gwa ran cją by ło dla Izra ela trą bie nie na alarm? – po daj
przy kład z ty picz nych walk Izra ela. Ja kie jest an ty ty picz ne zna cze nie
tej bi twy? Cze go ilu stra cją mo gą ta kże być sto sow ne dzia ła nia na sze -
go Pa sto ra? – omów ko lej no w od nie sie niu do grze chu, sa mo lub stwa
i świa to wo ści. 

(17) Ja ką obiet ni cę znaj du je my w lep szym tłu ma cze niu w.9? –
uza sad nij. Dla cze go obiet ni ca ta mo że być bez piecz nie zło żo -
na i w od nie sie niu do cze go Bóg udzie la wier nym zwy cię stwa? W ja -
ki spo sób po twier dza ją to wal ki Pa ru zji i Epi fa nii? Kie dy Pan udzie -
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la zwy cię stwa, a kie dy do zwa la na po ra żki? – po daj sto sow ne przy -
kła dy bra ci z Ma lucz kie go Stad ka. W ja ki spo sób za sa da ta tłu ma czy
tra ce nie kron przez nie któ re no we stwo rze nia i od cze go za le ży ich
osta tecz ne zwy cię stwo? W ja kiej in nej kla sie wy stę pu ją te sa me za -
sa dy? Do cze go pro wa dzi sa mo wol ne lek ce wa że nie alar mów an ty -
ty picz nej trą by?

(18) Co za uwa ża my na pod sta wie do tych cza so wych roz wa żań
dwóch an ty ty picz nych trąb? Do cze go wza jem nie się za chę ca my,
śpie wa jąc pieśń 24? Przy ja kich in nych oka zjach uży wa no trąb? – ko -
lej no omów ka żdą z nich, po da jąc sto sow ne szcze gó ły. Co re pre -
zen tu ją ofia ry ca ło pal ne, a co spo koj ne? W ja ki spo sób w Wie ku
Ewan ge lii skła da na jest ofia ra ca ło pal na?

(19) Cze go ty pem jest sa bat? Co re pre zen tu je Pas cha 14 Ni san? Co
re pre zen tu je sie dem dni świę ta Pas chy? Co na Wiek Ewan ge lii re pre -
zen tu je Pięć dzie siąt ni ca? Co na Wiek Ewan ge lii re pre zen tu je nów
księ ży ca siód me go mie sią ca? Co na Wiek Ewan ge lii re pre zen tu je
dzień po jed na nia, a cze go nie re pre zen tu je? Co re pre zen tu je świę to
na mio tów? Co na Wiek Ewan ge lii re pre zen tu je dwa na ście no wiów
księ ży ca oraz ich świę to wa nie? Co na Wiek Ewan ge lii wy da ją się re -
pre zen to wać dni ra do ści?

(20) Co więc re pre zen tu ją te świę ta, no wie księ ży ca i dni ra do ści?
Ja ki ma ją one zwią zek ze skła da niem przez Je zu sa Je go ofia ry ca ło -
pal nej oraz na szych ofiar spo koj nych? Cze go ty pem jest trą bie nie
w trą by przy oka zji tych dwóch ro dza jów ofiar? Co i w związ ku
z czym an ty ty picz ni Ka pła ni ogła sza ją w dniu an ty ty picz ne go sa ba -
tu? Co i w związ ku z czym Ka pła ni po win ni gło sić w dniu an ty ty picz -
nej Pas chy? Co i w związ ku z czym po win no być gło szo ne przez Ka -
pła nów w dniu an ty ty picz nej Pięć dzie siąt ni cy? 

(21) Co i w związ ku z czym po win no być gło szo ne w dniu an ty -
ty picz ne go co rocz ne go siód me go no wiu księ ży ca? Co i w związ ku
z czym Ka pła ni po win ni gło sić w an ty ty picz nym dniu po jed na nia?
Co i w związ ku z czym Ka pła ni po win ni gło sić w cza sie an ty ty picz -
ne go świę ta Na mio tów? Co i w związ ku z czym Ka pła ni po win ni gło -
sić w cza sie an ty ty picz nych dwu na stu no wiów księ ży ca? Co
i w związ ku z czym po win no być gło szo ne w ka żdym cza sie ra do ści?
Co po ka zu je czy nie nie tych rze czy za wsze w związ ku z ty mi dwo -
ma an ty ty picz ny mi ofia ra mi? Krót ko mó wiąc, o czym uczy w.10 i ja -
ka pły nie z te go lek cja?
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(22) Co jest opi sa ne w w.11-36, a co w w.2,5-9? Co mo żna po wie -
dzieć o w. 11-28 i 4 Moj. 7:10-88 – w czym mo żna to za uwa żyć? Cze -
go zro zu mie nie jest nie zbęd ne do zro zu mie nia an ty ty pów w.11-36?
Cze go przy kła dem jest to, na co zwró ci li śmy uwa gę we wza jem -
nych re la cjach tych trzech grup wer se tów? Co na te mat spo so bu po -
da wa nia praw dy przez Bi blię i lud Pa na mó wi Iz. 28:10-13?

(23) Ja ką da tę po da je w.11 i jak to się ma do ob cho dze nia pierw -
sze go świę ta Pas chy na pu sty ni? Cze go wy da je się do wo dzić po -
rów na nie w.11 z 4 Moj. 9:11? – uza sad nij. Ja kie wy da ją się być te go
dwa zna cze nia i dla cze go to pierw sze praw do po dob nie jest nie wła -
ści we? Co re pre zen tu je wy ra że nie „pu sty nia Sy naj” z w.12 i ja ki ma
to zwią zek z ty picz ną i an ty ty picz ną Ar ką? Przy ja kich in nych oka -
zjach ka pła ni no si li ar kę? Cze go ty pem jest nie sie nie ar ki przez ka -
pła nów? – uza sad nij.

(24) Cze go ty pem są trzy dni pod ró żo wa nia, opi sa ne w w.11-36,
i na ja kich dwóch fak tach opie ra my ten wnio sek? W ja ki spo sób pod -
róż Wie ku Ewan ge lii obej mu je trzy ty siąc let nie dni i co ten chro no lo -
gicz ny za rys po zwa la nam uczy nić? In ny mi sło wy, cze go ty pem jest
pierw sza trzy dnio wa pod róż? W od nie sie niu do ilu ty pów z 4 Moj. jest
to praw dą i co po da ją nie któ re z nich? – po daj sto sow ne przy kła dy. Co
wska zu je na czas roz po czę cia się tej pod ró ży? – wskaż na dwie rze czy.
Co wy raź nie stwier dza ją w.11 i 34 w od nie sie niu do ty pu i ja kie ma to
zna cze nie dla an ty ty pu? Ja kie dwa fak ty do wo dzą, że ko niec te go
mar szu zo sta nie osią gnię ty pod ko niec Wie ku Ewan ge lii?

(25) Co po da je w.12? – po daj szcze gó ły na te mat tej pod ró ży. Jak
ro zu mie my okres tych trzech dni i dla cze go nie ma żad nej wzmian -
ki o za trzy my wa niu się na noc? Co zna czy sło wo Sy naj i cze go jest to
opi sem? Co zna czy sło wo Pa ran i co to re pre zen tu je? Co ozna cza za -
trzy ma nie się ob ło ku w Pa ran? Na co wska zu ją sło wa z w.13, że sy -
no wie Izra ela wy ru szy li w pod róż zgod nie z roz ka zem Pa na? Cze go
ty pem jest roz po czę cie tej pod ró ży i jak to się wią że z apro ba tą Pa -
na dla tych dzia łań? Jak i dla cze go Ps. 45:10 mó wi o dwu na stu de no -
mi na cjach i dla cze go są one na zy wa ne cór ka mi kró lew ski mi? Cze go
ty pem jest wy ra że nie „przez Mo jże sza”?

(26) Ja kie wy ja śnie nie jest nie zbęd ne dla wła ści we go zro zu mie -
nia w.14-28? – po daj szcze gó ły. Ja ka jest ró żni ca mię dzy chro no lo gicz -
ną ko lej no ścią roz po czy na nia pod ró ży przez czte ry obo zy i przez po -
ko le nia w ra mach ka żde go obo zu? Kie dy po wsta li uni ta ria nie -uni -
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wer sa li ści w re la cji do me to dy zmu i z ja kie go punk tu wi dze nia po -
ka za ni są w ty pie? Ja ka ko lej ność jest za tem po da na w chro no lo -
gicz nej ko lej no ści ma sze ro wa nia czte rech ty picz nych obo zów? – po -
każ to ko lej no na przy kła dzie obo zów Ju dy, Ru be na, Efra ima i Da na. 

(27) Cze go zro zu mie nie bę dzie ła twiej sze po uświa do mie niu so -
bie, co przed sta wia ły sztan da ry tych czte rech obo zów? Uza sad nij to
na przy kła dzie ko lej nych an ty ty picz nych po ko leń: Ju dy, Is sa cha ra,
Ze bu lo na. Co jest cen tral ną my ślą sza far skich dok tryn an ty ty picz ne -
go Obo zu po wschod niej stro nie Przy byt ku? Uza sad nij to w od nie -
sie niu do an ty ty picz nych po ko leń po po łu dnio wej stro nie Przy byt -
ku: Ru be na, Sy me ona, Ga da. Ja ka jest cen tral na myśl sza far skich
dok tryn te go an ty ty picz ne go Obo zu?

(28) Uza sad nij to na przy kła dzie ko lej nych trzech an ty ty picz -
nych po ko leń: Efra ima, Ma nas se sa, Be nia mi na. Ja ka jest cen tral -
na myśl sza far skich dok tryn an ty ty picz ne go Obo zu po wschod niej
stro nie Przy byt ku? Uza sad nij to w od nie sie niu do ostat nich trzech
an ty ty picz nych po ko leń: Da na, Asze ra, Naf ta lie go. Ja ka jest cen tral -
na myśl sza far skich dok tryn an ty ty picz nych po ko leń w obo zie Da -
na? Cze go więc do wo dzi na sza ana li za w od nie sie niu do ko lej no ści
wy ru sza nia od po wied nich obo zów ty picz nych ja ko ta kich oraz po -
ko leń w ra mach ka żde go obo zu? Co w związ ku z tym mo żna po wie -
dzieć o cza sie wy ru sze nia w an ty ty pie kom plet ne go Naf ta lie go?

(29) Czyj sztan dar wy ru szył ja ko pierw szy i cze go jest to ty pem?
Cze mu słu żą te trzy dok try ny i w ja kiej ko lej no ści to czy nią? Po -
wtórz pierw szą z tych dok tryn i uza sad nij jej ko lej ność lo gicz ną
i chro no lo gicz ną. Na co i z ja kie go po wo du bę dzie my wska zy wać,
wy ja śnia jąc pod ró żo wa nie po ko leń? Od ja kie go ty picz ne go i an ty ty -
picz ne go po ko le nia za czy na my, ko go jest ono ty pem i pod ja ki mi na -
zwa mi ko ściół ten jest zna ny? Kto i kie dy za czął trą bić na srebr nej trą -
bie i ja kie po sel stwo ogła szał? Do cze go szyb ko do pro wa dzi ło to
ogła sza nie i ja ki był te go wy nik?

(30) Co roz po czę ło się wkrót ce po tem i pod czy im kie run kiem –
gdzie mo żna zna leźć sto sow ne szcze gó ły? Do cze go do pro wa dzi ła
dzia łal ność wo dzów z utra cju szy ko ron i kie dy roz po czął się an ty typ
pod ró żo wa nia przez dzie ci Ju dy? Cze go ty pem jest pod ró żo wa nie Ju -
dy pod wo dzą Na chszo na? Przed ja ki mi ata ka mi bro ni li oni swej
dok try ny o Wie cze rzy Pań skiej? Co w ten spo sób czy ni li i cze go do -
brze do te go uży wa li? Na czym po le ga ło na pra wia ją ce uży wa nie
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przez nich tej dok try ny? Na czym po le ga ło kon struk tyw ne uży wa -
nie przez nich tej dok try ny? Cze go ty pem jest ich pod ró żo wa nie? –
pod su muj i pod kreśl. Czym ró żni się w an ty ty pie wy ru sze nie w dro -
gę przez uzbro jo nych mę żów Ju dy od wy ru sze nia w dro gę przez po -
zo sta łych człon ków te go po ko le nia? Co, ogól nie mó wiąc, wszy scy oni
ob ra zu ją w swym pod ró żo wa niu i cze go przez to bro ni li?

(31) Kto był dru gim po ko le niem obo zu Ju dy i kto był je go przy -
wód cą? Ja ki czło nek Ma lucz kie go Stad ka roz po czął od no śny ruch –
kie dy i w ja ki spo sób to uczy nił? Kto i kie dy roz po czął po dob ny ruch
i ja ki jest wła ści wy zwią zek tych dwóch bra ci? – (weź pod uwa gę
przy pis tłu ma cza). Kto się wkrót ce do nich przy łą czył i ja ki był te go wy -
nik? Ja cy utra cju sze ko ron uczest ni czy li w za mie nia niu te go ru chu
w sek tę – ja ki był te go wy nik i gdzie mo żna zna leźć sto sow ne szcze -
gó ły? Co by ło sy gna łem do roz po czę cia mar szu przez to po ko le nie i kto
sta no wił je go straż przed nią? Od cze go wo dzo wie ci roz po czę li swój
marsz i kto się wkrót ce do nich przy łą czył? Co re pre zen tu je roz po czę -
cie pod ró żo wa nia przez po zo sta łych człon ków ty picz ne go Is sa cha ra?
Cze go w tym ce lu uży wa li i ja kie by ły efek ty ich dzia łal no ści? 

(32) Ja kie by ło trze cie po ko le nie w obo zie Ju dy, kto był je go księ -
ciem i ko go jest ono ty pem? Jak do szło do po wsta nia te go ru chu? –
po daj szcze gó ły. Co i w ja ki spo sób dok try na ta pod kre śla ła? Na czym
po le ga ło zwią za ne z tą dok try ną trą bie nie na alarm i nie na alarm?
Kto to wa rzy szył Mil le ro wi w ogła sza niu te go po sel stwa i ja kie by ły
te go efek ty? Kto nie ba wem się z ni mi sto wa rzy szył i kie dy roz po czę -
ło się za mie nia nie te go ru chu w sek tę – gdzie mo żna zna leźć sto sow -
ne szcze gó ły? W ja ki spo sób w an ty ty pie wy ru szy ła przed nia straż
Ze bu lo na? W ja ki spo sób w pod róż tę wy ru szy li po zo sta li człon ko -
wie an ty ty picz ne go Ze bu lo na? Ja kie by ły efek ty ich dzia łal no ści?

(33) Gdzie we dług w.17 pod ró żo wa li Ger szo ni ci i Me ra ri ci i czy
by ło to przy pad ko we? Ja kie trzy fak ty na le ży wziąć pod uwa gę, by
to zro zu mieć? – omów ko lej no. Co jest an ty ty pem nie sie nia przez
Ger szo ni tów Lib ni tów i Szi me itów ich czę ści przy byt ku i co przez to
re pre zen to wa li? Co w związ ku z cha rak te rem swej słu żby mu sie li ro -
bić Lib ni ci i jak to się wią że z miej scem ich pod ró żo wa nia? Co
w związ ku z cha rak te rem swej słu żby czy ni li Szi me ici i jak to się
wią że z miej scem ich pod ró żo wa nia? 

(34) Kim by li an ty ty picz ni Me ra ri ci i na czym po le ga ła ich słu żba?
Jak na le ży ro zu mieć po moc świad czo ną przez an ty ty picz nych Me ra -
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ri tów wo bec Ger szo ni tów i Ke ha ty tów? Co z te go wy ni ka dla miej -
sca, w któ rym pod ró żo wa li ty picz ni Ger szo ni ci i Me ra ri ci? Cze go ty -
pem wy da je się być roz bie ra nie przez Ger szo ni tów na le żą cych
do nich czę ści przy byt ku? – omów ko lej no Lib ni tów i Szi me itów
oraz dwie gru py Me ra ri tów. Co przed sta wia nie sie nie przy byt ku
przez te dwie gru py Le wi tów? Cze go ty pem są ko lej ne eta py pod ró -
żo wa nia Ger szo ni tów i Me ra ri tów? – omów ko lej no.

(35) Co wpro wa dza w.18 i co już na ten te mat po ka za li śmy? Co
na pod sta wie 4 Moj. 2:2 mo że my po wie dzieć o sztan da rach obo zów
i po szcze gól nych po ko leń, co one sym bo li zo wa ły i w ja ki in ny spo -
sób jest to jesz cze po ka za ne? Co one przed sta wia ły i w ja ki in ny
spo sób jest to jesz cze po ka za ne? Ko go ty pem był Ru ben i ja ka by ła
sza far ska dok try na po ka za ne go w nim ko ścio ła?

(36) Kto roz po czął od no śny ruch Ma lucz kie go Stad ka i cze go on
do ty czył? Co po da je Po li karp na te mat spo tka nia Ja na z Ce ryn tem?
Co św. Jan oma wia w swych li te rac kich dzie łach i ja kie pre zen tu je
tam my śli? Dla cze go Jan nie miał spe cjal ne go po moc ni ka? Kto kon -
ty nu ował gło sze nie te go po sel stwa po śmier ci Ja na i kto go w tym
wspie rał? Kto po dej mo wał to sa mo po sel stwo i ja kie by ły te go efek -
ty? Kto i przy po mo cy cze go wy pa czył na ukę o oso bie Chry stu sa
w Je go trzech sta nach, a ja kie na uki zo sta ły przez nich oszczę dzo ne?
Ja cy wo dzo wie z utra cju szy ko ron za czę li skła dać swe ofia ry i do cze -
go ich dzia ła nia do pro wa dzi ły? Od cze go roz po czę ło się pod ró żo wa -
nie an ty ty picz ne go Ru be na w je go księ ciu i w ja ki spo sób do tej pod -
ró ży przy łą czy li się po zo sta li człon ko wie te go po ko le nia? Co w ten
spo sób pro wa dzi li, za kim ma sze ro wa li i cze go bro ni li?

(37) O ja kim po ko le niu mó wi w.19? – po daj sto sow ne szcze gó -
ły. Ko go ty pem jest po ko le nie Sy me ona i co po prze dza ło wy ru sze -
nie przez to po ko le nie w pod róż? Któ ry z człon ków Ma lucz kie go
Stad ka za czął ogła szać ten alarm i co by ło te go po wo dem? W ja ki
spo sób zwal czał dok try nę gno sty cy zmu? Dla cze go uży wa ne przez
nie go ar gu men ty by ły praw dą wte dy, a nie by ły by nią obec nie? Ja -
ką praw dę w for mie alar mu przed sta wił Ire ne usz? Kto sta no wił je -
go po moc ni ków w tym trą bie niu? – po daj szcze gó ły. Któ rzy człon -
ko wie z utra cju szy ko ron wy pa czy li ten ruch w sek tę? – wy mień
wszyst kie oso by bio rą ce w tym udział. W ja ki spo sób swój marsz
roz po czął an ty ty picz ny Sze lu miel oraz po zo sta li człon ko wie te go
po ko le nia? Ja ki błąd po peł nił ten ca ły sek ciar ski kon glo me rat i gdzie
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mo żna zna leźć na ten te mat szcze gó ły? Co w ten spo sób czy nił an -
ty ty picz ny Sy me on?

(38) Ja kie by ło trze cie po ko le nie w obo zie Ru be na? – po daj sto -
sow ne szcze gó ły. Ko go ty pem jest Gad, a ko go Elia saf? Kto, kie dy i ja -
ką na uką roz po czął ten ruch? – scha rak te ry zuj bi blij ność tej za sa dy.
Kto po ma gał w tym ru chu Cran me ro wi i ja ki był udział nie któ rych
człon ków Ma lucz kie go Stad ka w za mie nia niu te go ru chu w sek tę?
Kto kie ro wał po cząt ka mi praw dzi we go za mie nia nia te go ru chu
w sek tę i kto im w tym po ma gał? Ja ki jest an ty typ roz po czę cia mar -
szu przez Elia sa fa i po zo sta łych człon ków te go po ko le nia? Co przed -
sta wia po stęp po ko le nia Ga da w tej pod ró ży? Co w ten spo sób gło -
si li i cze go bro ni li? Cze go po wy ższe roz wa ża nia do wo dzą?

(39) O czym na le ży pa mię tać, kon ty nu ując ba da nie 4 Moj. 10:11-
36? Kto pro wa dził ten marsz i ja ka by ła lo gicz na ko lej ność przy łą cza -
nia się do nie go po zo sta łych je go uczest ni ków? Od cze go w ka żdym
przy pad ku roz po czy nał się marsz i ja ka by ła chro no lo gicz na ko lej -
ność przy stę po wa nia do nie go przez człon ków ka żde go an ty ty picz -
ne go po ko le nia – co w związ ku z tym mo że my po wie dzieć o mar szu
z 4 Moj. 10:11-36? W któ rym mo men cie te go mar szu znaj du je my się
obec nie w an ty ty pie i w ja kiej ko lej no ści bę dzie on koń czo ny przez
wszyst kich je go uczest ni ków? Co do te go ob ra zu wno si fakt ist nie -
nia mi nia tu ry Wie ku Ewan ge lii i dla cze go na le ży o tym pa mię tać?

(40) Co opi su je w.21 i jak mo żna scha rak te ry zo wać marsz tej
gru py Le wi tów? Ja kie fak ty po zwo lą le piej zro zu mieć nie przy pad ko -
wość te go usy tu owa nia? – omów czte ry te go po wo dy, ko lej no zwią -
za ne z (a) słu żbą Ke ha ty tów, (b) sta wia niem przy byt ku i dzie dziń ca,
(c) przy wód czą ro lą w od nie sie niu do or sza ku oraz (d) związ ka mi Ke -
ha ty tów z Izra eli ta mi.

(41) Co mo żna po wie dzieć o usy tu owa niu an ty ty picz nych Ke ha -
ty tów i co by ło ich za da niem? Ja kie ma te ria ły i dla ko go za pew nia ją an -
ty ty picz ni Ke ha ty ci i ko mu w ten spo sób po ma ga ją? Co za tem przed -
sta wia umiesz cze nie ty picz nych Ke ha ty tów w środ ku obo zu? O ja kiej
dzia łal no ści an ty ty picz nych Ke ha ty tów mó wi marsz opi sa ny w w.21?
Cze go ty pem jest pra ca Ger szo ni tów nad przy byt kiem? Co przed sta -
wia pra ca Me ra ri tów nad przy byt kiem? – wskaż dwa te go aspek ty.

(42) Na przy kła dzie grec kie go Te sta men tu Gries ba cha wy ja śnij,
w ja ki spo sób wcze śniej pu bli ko wa ne ma te ria ły po ma ga ły póź niej -
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szym an ty ty picz nym Ke ha ty tom? – omów aż do Licz bo wa ne go grec kie -
go Te sta men tu Pa ni na. Ja ką za sa dę wi dzi my w na stę pu ją cych po so -
bie au to rach opra co wań kry tycz nych i w ja kich in nych ro dza jach
dzia łal no ści Ke ha ty tów jest to wi docz ne? We dług ja kiej za sa dy po -
su wa ła się do przo du praw da ka płań ska i dzia łal ność Ke ha ty tów?
Dla cze go ty picz ni Me ra ri ci wzno si li swe czę ści przy byt ku przed przy -
by ciem Ke ha ty tów?

(43) W ja ki spo sób lo gicz ne usy tu owa nie an ty ty picz nych Ke ha -
ty tów by ło ko rzyst ne dla Ka pła nów? W ja ki spo sób an ty ty picz ni Ke -
ha ty ci słu ży li wo dzom z utra cju szy ko ron i jak by li oni trak to wa ni
do ro ku 1917? Ja ki cha rak ter mia ły po mo ce udzie la ne przez an ty ty -
picz nych Ke ha ty tów Izra eli tom? – po daj sto sow ne przy kła dy. Z ja -
kie go in ne go po wo du Bóg za pla no wał cen tral ne usy tu owa nie ty -
picz nych Ke ha ty tów i cze mu słu ży ły ich dzie ła? Po daj jesz cze je den
po wód umiesz cze nia Ke ha ty tów w do kład nym cen trum ma sze ru ją -
ce go or sza ku.

(44) Na ja kie do wo dy je ste śmy te raz przy go to wa ni i co jest po -
twier dze niem po rząd ku lo gicz ne go? Ja ka by ła ko lej ność w cza sie
mar szu ka żdej de no mi na cji? Jak po dzie le ni by li by ka pła ni, gdy by ty -
picz ny marsz miał wska zy wać na po wy ższą ko lej ność? Dla cze go zo -
sta ło to po mi nię te w ty pie? – po daj pięć te go po wo dów. Na co wska -
zu je fakt ma sze ro wa nia przez ka pła nów przed or sza kiem i cze go
ten ob raz nie po da je? Czym jest w an ty ty pie trą bie nie na alarm i cze -
go ono do wo dzi?

(45) W ja kiej ko lej no ści swo ją pra cę wy ko nu ją Le wi ci zwią za ni
z an ty ty picz ny mi po ko le nia mi? – omów ko lej no. Co nie by ło ce lem
te go ty pu w od nie sie niu do ka pła nów i Le wi tów? Co by ło ce lem
udzia łu Le wi tów w tym ty pie? Dla cze go w ty pie tym po mi nię te są
związ ki ka pła nów i Le wi tów z od po wied ni mi dla nich po ko le nia mi
an ty ty picz ny mi? – omów ko lej no. Ja ki jest w wy ni ku te go zwią zek
Le wi tów z ma sze ro wa niem i do któ rej ko lej no ści bar dziej skła nia
się ten ob raz ja ko ca łość? – uza sad nij.

(46) Na co zwra ca uwa gę w.22 i ja ki Bo ski przy miot ten obóz
przed sta wia? Kto jest an ty ty picz nym po ko le niem Efra ima i od cze -
go roz po czął się je go marsz? Ja kie czte ry pod sta wo we praw dy gło -
si li wszy scy przy wód cy re for ma cji? Któ rzy człon ko wie gwiezd ni trą -
bi li na alarm, po prze dza ją cy pod róż te go ko ścio ła, i w ja ki spo sób
ogła sza li te czte ry po sel stwa? Na któ rą z tych dok tryn głów ny na cisk
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kładł Lu ter? – po daj te go po wo dy. Dla cze go Rzym uwa ża Lu tra
za naj więk sze go i naj bar dziej szko dli we go z he re ty ków? Dla cze go
Lu ter tak bar dzo umi ło wał tę dok try nę i gdzie mo żna zna leźć je go
naj lep szą jej pre zen ta cję?

(47) Ja kie by ły kon se kwen cje ogło sze nia przez nie go tej dok try -
ny w 95 te zach? Co mo żna po wie dzieć o Lu trze ja ko oso bo wo ści? Ja -
ki był je go zwią zek z Fi li pem Me lanch to nem? – scha rak te ry zuj oby -
dwie po sta cie. Ja kie dwie gru py osób nie ba wem się wo kół nich zgro -
ma dzi ły? Kie dy roz po czę ło się wy pa cza nie ru chu Lu tra w sek tę i ja -
ki był w tym udział Lu tra i Me lanch to na? Co roz po czę ło ofia ro wa nie
an ty ty picz nych na czyń i kto wkrót ce przy łą czył się do te go mar szu?
Ja kie trzy eta py mo że my wy ró żnić w pod ró ży po ko le nia Efra ima?
Cze go bro ni ły te dzia ła nia Ka pła nów, utra cju szy ko ron i człon ków
Ko ścio ła lu te rań skie go?

(48) Ja kie po ko le nie ma sze ro wa ło ja ko na stęp ne w ty pie i ko go
ono przed sta wia? Ja ka jest je go sza far ska dok try na i ja ki był po wód
po wsta nia kon gre ga cjo nal nej for my rzą du w Ko ście le? Na co ta sza -
far ska dok try na kła dła na cisk i ja ki mia ło to zwią zek z sy tu acją w Ko -
ście le An glii? Kto i dla cze go wy stą pił prze ciw ko epi sko pal nej for mie
rzą dów w Ko ście le? Ja ki był je go po gląd na re la cje mię dzy kle rem
a la ika tem? Ja kie mia ło to kon se kwen cje dla Brow ne’a i jak wy glą dał
je go po wrót na ło no Ko ścio ła An glii? Cze go więc do ty czy ło je go trą -
bie nie na alarm?

(49) Kto był je go to wa rzy szem i po moc ni kiem i ja ką peł nił funk -
cję w zbo rze, w któ rym Brow ne słu żył ja ko pa stor? Dla cze go wraz ze
swą kon gre ga cją uda li się do Ho lan dii i co wkrót ce po tem uczy nił
Brow ne? W ja ki spo sób ci dwaj Ka pła ni trą bi li na swych srebr nych
trą bach, kto się nie ba wem do nich przy łą czył i ja kie by ły te go re zul -
ta ty? Ja ki był an ty typ ofia ro wa nia cza szy, mi sy i ły żki przez an ty ty -
picz ne go Gam lie la? Ko go przy cią gnę ło ofia ro wa nie przez nich tych
na czyń i na czym po le ga ło ich ma sze ro wa nie? Przez ja kie trzy eta py
prze bie ga pod ró żo wa nie te go po ko le nia? Czym by ło czy nie nie przez
nich tych rze czy i gdzie mo żna zna leźć szcze gó ły na ten te mat?

(50) Do cze go obec nie prze cho dzi my? – po daj szcze gó ły ty pu. Ko -
go ty pem jest to po ko le nie i ja ka jest je go sza far ska dok try na? Czym
jest ta dok try na i dla cze go w ta kiej czy in nej for mie za wsze wy stę pu -
je wśród de no mi na cji po za chod niej stro nie Przy byt ku? Co wspól ne -
go mia ło po wsta nie ru chu Brow ne’a z po wsta niem sekt fa na tycz -
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nych? Ja ki brat z Ma lucz kie go Stad ka był wo dzem te go ru chu i od ko -
go po win ni śmy go wy raź nie od ró żnić? Gdzie Geo r ge Fox pró bo wał
za spo ko ić swój głód praw dzi wej re li gii i jak go osta tecz nie za spo ko -
ił? W ja ki spo sób za czął trą bić na alarm?

(51) Kto był szcze gól nym po moc ni kiem Fo xa i ja kie dzie ła li te rac -
kie oni stwo rzy li? Ja ki był wkład ka żde go z nich w pro pa go wa nie te -
go ru chu? Jak do szło do przej ścia te go ru chu do an giel skich ko lo nii
na Ka ra ibach i w Ame ry ce? Ja cy wo dzo wie z utra cju szy ko ron uczest -
ni czy li w wy pa cza niu te go ru chu w sek tę? Jak wy peł nił się an ty typ
wy ru sze nia w marsz przez Abi da na? Ja ką ro lę ode gra li w tym gro ma -
dzą cy się wo kół wo dzów z utra cju szy ko ron sek ciar scy człon ko wie?
W ja ki spo sób duch ich sza far skiej dok try ny wi docz ny był w ich ży -
ciu? Przez ja kie trzy eta py prze cho dzi to po ko le nie w dro dze do Pa -
ran? Ja ką uwa gę po da je my przy oka zji sekt fa na tycz nych?

(52) Co wpro wa dza w.25? – po daj szcze gó ły ty pu. Ja ka jest wspól -
na myśl dla wszyst kich an ty ty picz nych po ko leń po pół noc nej stro -
nie Przy byt ku i ja kie są to po ko le nia? Dla cze go an ty ty picz ne trzy de -
no mi na cje w nich po ka za ne są w du chu naj bli ższe Ma lucz kie mu
Stad ku i któ re go eta pu ich pod ró żo wa nia szcze gól nie to do ty czy?
Któ ry czło nek gwiezd ny dał po czą tek sza far skiej dok try nie bap ty -
stów? Jak wy ko nał swo je dzie ło i co mu w tym po mo gło? W co był
sta le za an ga żo wa ny i co roz po czął?

(53) Kto był szcze gól nym po moc ni kiem Hub ma ie ra i ja ki był je -
go wkład w to dzie ło? Co zmu si ło Hub ma ie ra do opusz cze nia Szwaj -
ca rii? Kto zgro ma dził się wo kół tych dwóch przy wód ców i cze go
szcze gól nie do ty czy ło ich trą bie nie? Cze go sza ta no wi uda ło się do -
ko nać w tym ru chu? Kto był głów nym przed sta wi cie lem wo dzów
z utra cju szy ko ron i co roz po czął swą ofia rą? W ja kim sen sie sza far -
ska dok try na bap ty stów jest wy ra zem Bo skiej mi ło ści? Czy je to wa -
rzy stwo zy ska li wo dzo wie z utra cju szy ko ron po roz po czę ciu an ty -
ty picz nych ofiar i cze go by ło to an ty ty pem? Przez ja kie trzy eta py
prze bie ga pod róż po ko le nia Da na w dro dze do Pa ran? Cze go obro -
ną i gło sze niem by ło ta kie ich po stę po wa nie? Jak wy peł nił się typ cier -
pień do zna wa nych przez Ra chelę oraz dzie ci jej słu żą cej?

(54) O czy im pod ró żo wa niu trak tu je w.26? – po daj szcze gó ły ty -
pu. Ko go ty pem jest po ko le nie Asze ra i ja kie jest zna cze nie fak tu, że
był on dru gim sy nem słu żą cej Lei? Gdzie w ty pie zo stał umiesz czo -
ny ten ko ściół wo kół przy byt ku i o czym na le ży przy tej oka zji pa mię -
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tać? Ja ka jest sza far ska dok try na me to dy stów? Jak dok try nę tę cza sa -
mi na zy wa li sa mi me to dy ści, a jak ich prze ciw ni cy – czym by ło to
spo wo do wa ne? Kto był człon kiem Ma lucz kie go Stad ka po bu dzo -
nym przez Bo ga do ogła sza nia alar mu tą dok try ną i dla cze go on to
uczy nił? Na co kładł na cisk w po szu ki wa niu re li gii ser ca i ży cia
i do cze go do pro wa dzi ły je go me to dy pro wa dze nia lu dzi do ta kie go
ży cia? Ja kie by ły re zul ta ty dzia łal no ści We sleya i w ja ki spo sób je osią -
gnął? Dla cze go spo ry na rzecz je go sza far skiej dok try ny nie za szko -
dzi ły je go du cho wi do bro ci?

(55) Kto wkrót ce przy łą czył się do te go trą bie nia na alarm i co mo -
że my po wie dzieć o tych bra ciach? Ja ką dzia łal no ścią Char les wsła wił
się naj bar dziej? Kto bar dzo szyb ko się do nich przy łą czył i co mo żna
o nich po wie dzieć? Kto nie ba wem za czął się wśród nich po ja wiać i ja -
ką za czął skła dać ofia rę? Kto gro ma dził się wo kół wo dzów z utra cju -
szy ko ron i co oso by te czy ni ły? Przez ja kie trzy eta py prze cho dzi
pod róż te go an ty ty picz ne go po ko le nia w dro dze do Pa ran? 

(56) Do cze go do pro wa dza nas w.27? – po daj szcze gó ły ty pu. Kto
jest an ty ty pem te go po ko le nia i ja ka jest je go sza far ska dok try na? Co
ten ko ściół po cząt ko wo po sia dał w znacz nej ilo ści i czym mo żna to
wy tłu ma czyć? Co mu si my jed nak ze smut kiem po wie dzieć na te mat
ich obec nych wie rzeń? Któ ry brat z Ma lucz kie go Stad ka ogła szał
alarm na te mat tej dok try ny? – po daj kil ka in for ma cji na je go te mat.
Dla cze go naj czę ściej za trzy my wał swe po glą dy dla sie bie? Jak na le -
ży ro zu mieć sło wa z Zach. 5:6? Dla cze go opu ścił świ tę ce sa rza i udał
się do Fran cji i jak się tam za cho wy wał? Kie dy roz po czął li stow ną po -
le mi kę z Kal wi nem, jak ona prze bie ga ła i do cze go osta tecz nie do pro -
wa dzi ła? W czym Ser wet był bar dzo sil ny i co w ten spo sób czy nił?

(57) W czym re la cja mię dzy So cy nem a Ser we tem by ła po dob -
na do re la cji mię dzy dwo ma in ny mi pa ra mi człon ków Ma lucz kie go
Stad ka? Jak wy glą da ło ogła sza nie alar mu przez So cy na i ja kie by ły te -
go po wo dy? Czym cha rak te ry zo wał się ten ka płań ski ruch? Kto ja -
ko pierw szy z wo dzów z utra cju szy ko ron brał udział w za mie nia niu
te go ru chu w sek tę i kim by li ko lej ni człon ko wie z te go gro na – co
ofia ro wa li i co w ten spo sób roz po czę li? Kto się do nich przy łą czał,
do cze go przy stę po wał i co przed sta wiał? Przez ja kie trzy eta py prze -
bie ga pod ró żo wa nie te go po ko le nia aż do do tar cia do Pa ran? 

(58) Ja ki epi zod po da ny jest w w.29-32 i jak mo żna udo wod nić,
że miał on miej sce wła śnie wte dy? Cze go epi zod ten jest ty pem?
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Kim był Cho bab i skąd bie rze się za mie sza nie w prze kła dzie A.V. po -
le ga ją ce na na zwa niu go te ściem Mo jże sza? Ko go do ty czą imio na Je -
tro, Ra gu el oraz Reu el? Na co wska zu je Sędz. 1:16 oraz 4:11? Co
w tym ob ra zie przed sta wia pro sze nie Cho ba ba przez Mo jże sza, by to -
wa rzy szył Izra elo wi? Z ja kie go punk tu wi dze nia Izra el mo że być
szwa grem na sze go Pa na, a nasz Pan – Ob lu bień cem cór ki Je ho wy?
W ja ki spo sób No wy Te sta ment po twier dza, że w cza sie po by tu
w cie le nasz Pan za bie gał o na wró ce nie Izra ela? W ja ki spo sób szcze -
gó ły tych za bie gów są po ka za ne w sło wach w.29? – omów ko lej no.

(59) Cze go ty pem jest od mo wa Cho ba ba przy ję cia za pro sze nia
Mo jże sza i jak zo sta ła ona po da na? – omów ko lej no dwie te go for my.
W ja ki spo sób szcze gó ło wo opi su je to św. Pa weł w Li ście do Rzy -
mian? Cze go ty pem są sło wa Cho ba ba, że odej dzie do wła snej zie mi
i swej ro dzi ny? Cze go do wo dzą fak ty z Ży dow skie go Żni wa oraz
Wie ku Ewan ge lii i ja ki in ny typ to po ka zu je?

(60) Co Pan i Je go rzecz ni cy czy ni li, by Izra el nie po szedł tak nie -
ko rzyst ną dro gą i w ja kich wer se tach jest to po ka za ne? Co przy po -
mi na ją nam sło wa „pro szę, nie opusz czaj nas”? Co przed sta wia
w w.31 za pro po no wa nie Cho ba bo wi funk cji kom pe tent ne go prze -
wod ni ka? Na co wska zu ją sło wa „wiesz, gdzie mo gli by śmy obo zo wać
na pu sty ni”? Co przed sta wia ją sło wa „mo żesz być dla nas prze wod -
ni kiem”? Ja kie mu ce lo wi słu żył ten kom ple ment? Co w w.32 wska -
zu je na wzmoc nie nie tej proś by i cze go jest to ty pem? Dla cze go Je -
zus i Je go rzecz ni cy z go rą cą mi ło ścią po wta rza li tę ofer tę? Cze go ty -
pem jest do łą cze nie do tej ofer ty obiet ni cy udzie le nia Cho ba bo wi
wszyst kie go, cze go Bóg udzie li Izra elo wi? Ja ka by ła re ak cja Cho ba -
ba na te wszyst kie ofer ty i za chę ty i w ja ki spo sób przy jął to Mo jżesz?
– po daj te go an ty typ. Za co mo że my być jed nak wdzięcz ni Bo gu? 

(61) Dla cze go nie bę dzie my po wta rza li tu taj wy ja śnień an ty ty pu
w.33? Co o cza sie wy ru sze nia spod Sy na ju mó wi w.34? Z ja ką my ślą
zga dza ją się mo dli twy Mo jże sza, za pi sa ne w w.35 i 36? Co i z ja kie -
go po wo du czy ni Je zus w trak cie na szej wal ki z błę dem, grze chem,
sa mo lub stwem i świa to wo ścią? O ja kiej Je go mo dli twie trak tu je w.35?
– omów zna cze nie te go wer se tu. W ja kiej for mie Je zus za no si tę mo -
dli twę w an ty ty pie? Na czym po le ga agre syw na i de fen syw na część
chrze ści jań skie go bo ju i w któ rej z nich do ko nu je się no wy po stęp?
Ja kie jest an ty ty picz ne zna cze nie mo dli twy z w.36 i co to bę dzie
ozna cza ło? Ja kie frag men ty 4 Mo jże szo wej do tych czas roz wa ży li -
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śmy z punk tu wi dze nia jej roz dzia łów i te ma tów? Co po ka zu ją do -
tych czas roz wa żo ne ty py w od nie sie niu do Izra ela cie le sne go i du -
cho we go? Za co dzię ku je my Bo gu i o co Go pro si my?

Na przód, ar mio Pa na! Idź cie w bój, już czas!

Z krzy żem, któ ry nie sie przed wa mi Pan wasz.

Chry stus nasz Król wie dzie nas sam na wro ga,

Tam, gdzie Je go sztan dar, tam na sza dro ga.

Więc do bo ju chodź cie, do łącz cie do nas,

Złącz my na sze gło sy, to try um fu czas.

Chry stu so wi, Pa nu, uwiel bie nie, cześć,

Anio ło wie, lu dzie ta ką gło szą wieść.

*  *  *  *  *

*  *  *

*
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Księgi Starego Testamentu (ST): Księgi Nowego Testamentu (NT):
1 Moj. – 1 Mojżeszowa Mat. – Ewangelia św. Mateusza
2 Moj. – 2 Mojżeszowa Mar. – Ewangelia św. Marka
3 Moj. – 3 Mojżeszowa Łuk. – Ewangelia św. Łukasza
4 Moj. – 4 Mojżeszowa Jana – Ewangelia św. Jana
5 Moj. – 5 Mojżeszowa Dz. Ap. – Dzieje Apostolskie
Joz. – Jozuego Rzym. – List św. Pawła do Rzymian
Sędz. – Sędziów 1 Kor. – 1 List św. Pawła do Koryntian
Ruty – Ruty 2 Kor. – 2 List św. Pawła do Koryntian
1 Sam. – 1 Samuelowa Gal. – List św. Pawła do Galacjan
2 Sam. – 2 Samuelowa Efez. – List św. Pawła do Efezjan
1 Król. – 1 Królewska Filip. – List św. Pawła do Filipian
2 Król. – 2 Królewska Kol. – List św. Pawła do Kolosan
1 Kron. – 1 Kronik 1 Tes. – 1 List św. Pawła do Tesaloniczan
2 Kron. – 2 Kronik 2 Tes. – 2 List św. Pawła do Tesaloniczan
Ezdr. – Ezdrasza 1 Tym. – 1 List św. Pawła do Tymoteusza
Neh. – Nehemiasza 2 Tym. – 2 List św. Pawła do Tymoteusza
Est. – Estery Tyt. – List św. Pawła do Tytusa
Ijoba – Ijoba Filem. – List św. Pawła do Filemona
Ps. – Psalmów Żyd. – List św. Pawła do Żydów
Przyp. – Przypowieści Salomona Jak. – List św. Jakuba
Kaz. – Kaznodziei Salomona 1 Piotra – 1 List św. Piotra
PnP – Pieśń nad Pieśniami 2 Piotra – 2 List św. Piotra
Iz. – Izajasza 1 Jana – 1 List św. Jana
Jer. – Jeremiasza 2 Jana – 2 List św. Jana
Treny – Treny Jeremiasza 3 Jana – 3 List św. Jana
Ezech. – Ezechiela Judy – List św. Judy
Dan. – Daniela Obj. – Objawienie św. Jana
Oz. – Ozeasza
Joela – Joela
Am. – Amosa
Abd. – Abdiasza
Jon. – Jonasza
Mich. – Micheasza
Nah. – Nahuma
Abak. – Abakuka
Sof. – Sofoniasza
Agg. – Aggeusza
Zach. – Zachariasza
Mal. – Malachiasza

UWAGI DO WYDANIA
Większość cytatów biblijnych pochodzi z Biblii Warszawskiej lub Gdańskiej,

wydanych przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. Inne przekłady
zastosowano jedynie w przypadku wystąpienia poważnych różnic między wersją
angielską (której dotyczył komentarz autora) a Biblią Warszawską lub Gdańską.

W polskim wydaniu, cytaty biblijne zawierające komentarze br. Johnsona zostały
odróżnione od uwag Autora tłustym drukiem. Kursywa w każdym przypadku jest
kursywą Autora.

W niniejszej publikacji zachowano układ stron zgodny z angielskim oryginałem.

Wykaz skrótów



752 Informacje  –  Uwagi

Cała seria liczy 17 tomów. Poniżej podajemy ich tytuły. Tomy
dotych czas wydane są zaznaczone tłustym drukiem. W nawiasach
znajduje się liczba stron, a obok data wydania poszczególnych tomów.

E 1 Bóg (str. 547) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII 2001

E 2 Stworzenie (str. 585) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 2002

E 3 Eliasz i Elizeusz (str. 477)

E 4 Wybrańcy Epifanii (str. 469)

E 5 Rozmaitości (str. 542)

E 6 Meraryzm (str. 749)

E 7 Gersonizm (str. 494)

E 8 Księga Liczb - (4 Mojżeszowa) (str. 757) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII 2009

E 9 Posłaniec Paruzji (1) (str. 605)

E10 Posłaniec Epifanii (str. 829)

E11 Exodus (2 Mojżeszowa) (str. 716) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI 2007

E12 Biblia (str. 794). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII 2004

E13 Księgi Samuela - Królewskie - Kronik (str. 847)

E14 Posłaniec Paruzji (2) (str. 573)

E15 Chrystus - Duch - Przymierza (str. 736) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI 2005

E16 Wykres Boskiego Planu (str. 351) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 2003

E17 Tysiąclecie (str. 479). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII 2002

UWAGI DO WYDANIA

Po cząw szy od ni niej sze go to mu ozna cze nie to mów pa ru zyj nych bę -
dzie ana lo gicz ne do to mów epi fa nicz nych, czy li bę dzie je po prze dza ła du -
ża li te ra P, np. P 2, roz. II ozna cza dru gi tom pa ru zyj ny, roz dz II. (Tłumacz)

Na końcu każdego rozdziału są umieszczone pytania bereańskie.
Jednak w wersji angielskiej tomu pytania zajmują dużo więcej stron,
więc żeby zachować oryginalną numerację stron tekstu konieczne
było opuszczenie kilku stron po każdej części z pytaniami. W ten
sposób numeracja stron każdego następnego rozdziału pokrywa się
z oryginalną numeracją stron tomu w języku angielskim.
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Nazwa angielska BW BG UWAGI

Jacob Jakub Jakób

Leah Lea Lija 6 synów i córka Dina

Rachel Rachela Rachel 2 synów

Zilpa Zylpa Zelfa 2 synów

Bilhah Bilha Bala 2 synów

1. Reuben Ruben Ruben matka Lea

2. Simeon Symeon Symeon matka Lea

3. Levi Lewi Lewi matka Lea

4. Judah Juda Juda matka Lea

5. Dan Dan Dan matka Bilha

6. Naphtali Naftali Neftali matka Bilha

7. Gad Gad Gad matka Zylpa

8. Asher Aszer Aser matka Zylpa

9. Issachar Issachar Isaszar matka Lea

10. Zebulon Zebulon Zabulon matka Lea

11. Joseph… Józef… Józef… matka Rachela

Manasseh Manasses Manases syn Józefa i Asenat

Ephraim Efraim Efraim syn Józefa i Asenat

12. Benjamin Beniamin Benjamin matka Rachela

13. Dinah Dina Dyna matka Lea

IMIONA RODZINY I POTOMKÓW JAKUBA 
w wersji angielskiej i polskiej, w przekładach Biblii Warszawskiej

(BW) i Gdańskiej (BG). Numery przed imionami dzieci Jakuba
odpowiadają kolejności ich narodzenia
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NAZWA ANGIELSKA BW BG
LEVI (3) … LEWI (3) … LEWI (3) …

1. KOHATH (4) … KEHAT (4) … KAAT (4) …
1. Amram (2) … 1. Amram (2) … 1. Amram (2) …

Aaron (4) … Aaron (4) … Aaron (4) …
Nadab Nadab Nadab
Abihu Abihu Abiu
Eleazar Eleazar Eleazar
Ithamar Itamar Itamar

Moses (2) … Mojżesz (2) … Mojżesz (2) …
Gerson … Gerszom … Gerson …

Shebuel … Szebuel … Subajel …
Jehdeiah Jechdejasz Jechdejasz

Eliezer … Eliezer … Eliezer …
Rehabiah … Rechabiasz … Rechabijasz …

Isshiah Jiszsziasz Jesyjasz
2. Izehar (3) … 2. Jishar / Ishar (3) … 2. Izaar (3) …

Zichri Zichri Zychry
Nepheg Nefeg Nefeg
Korah … Korach … Kore …

Assir Assir Asyr
Elkanah Elkana Elkana
Abiasaph … Abiasaf … Abyjazaf …

Shelomoth Szelomit Salomit
Jahath Jachat Jachat

3. Hebron (4) … 3. Chebron/Hebron (4)… 3. Hebron (4) …
Jekameam Jekameam Jekmaan
Jahaziel Jachazjel Jehazyjel
Amariah Amariasz Amaryjasz
Jeriah Jerijjasz Jeryjasz

IMIONA SYNÓW i POTOMKÓW LEWIEGO 
4 Moj. 3; 1 Kron. 23; 24; 2 Moj. 6.

Licz by w na wia sach po imie niu ozna cza ją licz bę dzie ci spło dzo nych przez
da ne go Le wi tę; krop ki po imie niu wska zu ją na ist nie nie po tom ków, któ -
rych imio na znaj du ją się na li ście, prze su nię te kil ka spa cji do przo du w

sto sun ku do oj ca i zwy kle pi sa ne mniej szą czcion ką; licz by z krop ką
przed imie niem ozna cza ją ko lej ność na ro dzin da ne go Le wi ty.
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4. Uzziel (3) … 4. Uzziel (3) … 4. Husyjel (3) …
Mishael Miszael Myzael
Elzaphan…książę Kehatytów Elsafan … Elisafan …

Micah … Micha … Micha …
Shamir Szamir Samir

Isshiah … Jiszsziasz … Jesyjasz …
Zachariah Zachariasz Zacharyjasz

Zithri Sitri Setry

2. MERARI (2) … 2. MERARI (2) … 2. MERARI (2) …
1. Mahli (2) … 1. Machli (2) … 1. Naheli (2) …

Eleazar Eleazar Eleazar
Kish … Kisz … Cys …

Jerahmeel Jerachmeel Jerahmeel
2. Mushi (4) … 2. Muszi (4) … 2. Muzy (4) …

Mahli Machli Maheli
Eder Eder Eder
Jeremoth Jeremot Jerymot
Jaaziah (4) … Jaazjasz(4) … Jahasyjasz(4) …

Beno Beno Beno
Shoham Szoham Soam
Zaccur Zakkur Zachur
Ibri Ibri Hybry

Zuriel - książę Meraritów Suriel Suryjel 

3. GERSHON (2) … GERSZON (2) … GERSON (2) …
1. Libni (3) … 1. Libni (3) … 1. Lobni (3) …

Jehiel Jechiel Jechijel
Zetham Zetam Zetam
Joel Joel Joel

2. Shimei (7) … 2. Szimei (7) … 2. Semei (7) …
Haran Haran Haran
Haziel Chazjel Hazyjel
Shelomith Szelomit Salomit
Jahath Jachat Jachat
Zazah Zina Zyna
Jeush Jeusz Jehus
Beriah Beria Baryjasz

Eliasaph - książę Gerszonitów Eliasaf Elijazaf
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